






Yazar ve Eserleri 
Hakk›nda

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan

Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise

ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim

gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi

konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yaza-

r›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤i-

ni ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lan-

t›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤›

toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› di-

le çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele

eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad et-

mek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar

taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kul-

lan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile il-

gilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son

sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› rem-

zetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'›

ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu

suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel

iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yö-

neltilen itirazlar› tam olarak susturacak

"son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir.

Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi

olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü

söyleme niyetinin bir duas› olarak kul-

lan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak

hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya



ulaflt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular

üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygula-

malar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonez-

ya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fran-

sa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okun-

maktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,

Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca,

Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor),

Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eser-

ler, yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman

etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, in-

celeyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve il-

mi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz

edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi bi-

çimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felse-

felerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar

da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›-

m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.

Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayeti-

ne vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi

bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini

sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli

bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla mey-

dana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi

olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden

olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik

eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun

Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤u-

nu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kana-

atinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri ezi-

yetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsiz-

li¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insan-

lar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla

içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin el-

den geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›-

nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.

yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, gü-

zellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.







O K U Y U C U Y A
● Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›l-

mas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›-
d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek
çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya düflmesine neden olmufltur. Do-
lay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önüne sermek çok önemli bir
imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorun-
ludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu ne-
denle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görül-
müfltür.

● Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm
kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›lmakta, insanlar
Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile
ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak
flekilde aç›klanmaktad›r. 

● Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yediden
yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n
anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uy-
maktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r sergileyen insanlar dahi, bu ki-
taplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar
edememektedirler.

● Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gi-
bi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek
isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi te-
fekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

● Bunun yan›nda, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve
okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm
kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak
isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n di¤er insanlar taraf›ndan da okunma-
s›n›n teflvik edilmesidir.

● Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesinin ise önem-
li sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤imiz özellikle-
ri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip
daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i
zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit olacakt›r.

● Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine, flüpheli kay-
naklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edil-
meyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mla-
ra rastlayamazs›n›z.

Bu kitapta kullan›lan ayetler, Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›flt›r.
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Y eryüzündeki canl› türlerinin her biri mucizevi
özellikler ve hayranl›k uyand›ran yeteneklerle ya-
rat›lm›fllard›r. Tek bir canl› türü incelendi¤inde
dahi, Allah'›n ihtiflaml› yarat›fl›n›n yüzlerce delili-

ni görmek mümkündür. 
Kuran'da bir ayette "Yeryüzünde hiçbir canl› ve iki ka-

nad›yla uçan hiçbir kufl yoktur ki, sizin gibi ümmetler ol-

mas›n. Biz kitapta hiçbir fleyi noksan b›rakmad›k, sonra

onlar Rablerine toplanacaklard›r." (Enam Suresi, 38)
fleklinde bildirilmektedir. Bu ayette dikkat çekilen kufl-
lar, üzerinde düflünülmesi ve incelenmesi gereken canl›

topluluklar›ndand›r.
Kufllar yeryüzünde yaklafl›k 10 bin türü bulunan ve bir-

birinden mucizevi özellikler tafl›yan canl›lard›r. Yaflad›¤›m›z
her yerde bu canl›lar›n çok say›da farkl› türü ile karfl›laflma-

m›z ve bu türlerin her birinde hayranl›k uyand›ran farkl›
yönler görmemiz mümkündür. Bu canl›lar estetik görü-
nümleri, kusursuz uçufl mekanizmalar›, göç etme konu-
sundaki uzmanl›klar›, yuva yapma becerileri veya gös-

terdikleri fedakarca davran›fllar ile yarat›l›fl gerçe¤ine de-
lil olan say›s›z özelli¤e sahiptirler.

Kufllar, ayn› zamanda sosyal gruplar oluflturma yönünde
de özel bir yetenekle yarat›lm›fllard›r. Pek çok kufl türü toplu-
luk halinde yaflar, birbirlerini tehlikelere karfl› uyar›r, yiyecek
ve bar›nacak yer bulma konusunda ortaklafla çal›fl›r, çeflitli fe-
dakarl›klarda bulunarak birbirlerine pek çok konuda yard›m-
c› olurlar. (Detayl› bilgi için bkz. Harun Yahya, Canl›larda Fe-
dakarl›k ve Ak›lc› Davran›fllar) Bu yönleriyle, Allah'›n Kuran'da
dikkat çekti¤i gibi kendi içlerinde iletiflim kurabilen, Allah'›n
kendilerine ilham etti¤i görevleri ortaklafla yerine getiren can-
l›lard›r.

Baz› kufllar da vard›r ki, zekalar› ve çeflitli kabiliyetleri ile



dikkat çekerler. Bu kitab›n konusunu da oluflturan ve "ses tak-
lidi yapabilen kufllar" olarak tan›mlayabilece¤imiz bu kufl cins-
leri papa¤anlar, ötücü kufllar ve sinek kufllar›d›r. Birçok insan,
söz konusu kufllar›n konuflma yeteneklerini duymufl, hatta tele-
vizyonda görmüfl veya canl› olarak flahit olmufltur. Ancak bu
canl›lar›n "konuflabilmeleri"nin ya da "sesleri taklit edebilmele-
ri"nin nas›l büyük bir mucize oldu¤unu, bu canl›lar› Allah'›n ne

kadar kusursuz sistemlerle yaratt›¤›n› düflünmemifl olabilir. 
‹flte bu kitapta söz konusu canl›lar›n konuflma ve ses

taklidi yetene¤i ile donat›lmas›n›n yarat›l›fl›n say›s›z mu-
cizelerinden biri oldu¤u anlat›lacak, ayn› zamanda bu ye-

tene¤in evrim teorisinin iddialar›n› nas›l geçersiz k›ld›¤›
aç›klanacakt›r. Böylece Allah'›n yarat›fl›ndaki ihtiflam tüm

aç›kl›¤›yla gözler önüne serilecektir.

AKILLI TASARIM yani YARATILIfi

Kitapta zaman zaman karfl›n›za Allah'›n yaratma-
s›ndaki mükemmelli¤i vurgulamak için kulland›¤›m›z
"tasar›m" kelimesi ç›kacak. Bu kelimenin hangi maksatla

kullan›ld›¤›n›n do¤ru anlafl›lmas› çok önemli. Allah'ın tüm
evrende kusursuz bir tasarım yaratmıfl olması, Rabbimiz'in ön-
ce plan yaptı¤ı daha sonra yarattı¤ı anlamına gelmez. Bilinme-
lidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için
herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarla-
ması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden
münezzehtir. Allah'ın, bir fleyin ya da bir iflin olmasını diledi-
¤inde, onun olması için yalnızca "Ol" demesi yeterlidir. Ku-
ran'da Allah flöyle buyurmaktad›r:

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O,

bir iflin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o

da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)



Girifl
Darwinistlerin

Akıl Sahibi Sandığı 
Kör Tesadüfler



K onuflan kufllar›n sahip oldu¤u kusursuz

sistemlerden söz etmeye bafllamadan önce,

evrim teorisinin tüm varsay›mlar›n›n8 te-

melini oluflturan "tesadüf" iddias›n›n ge-

çersizli¤i üzerinde durmakta yarar vard›r.

Böylece bu kitapta bahsedece¤imiz canl›lar›n hayret verici özel-

liklerinin de tesadüflerin bir eseri oldu¤unu iddia etmenin ne de-

rece büyük bir mant›ks›zl›k oldu¤u daha aç›k bir flekilde anlafl›-

lacakt›r.

"Tesadüf"; bilinçsiz, düzensiz, plans›z, gelifligüzel gibi pek

çok s›fat› kapsayan bir sözcüktür. Bilinçli bir güç, bir sistem, bir

ak›l, bir bilgi kayna¤› de¤ildir. Tesadüf sözcü¤ü, planlanmam›fl

durumlar› meydana getiren, belirli bir

amaç tafl›mayan olaylar› ifade

eder. 

Ancak tesadüf kelimesinin

bilim dünyas›nda, Darwinist-

materyalist çevrelerce hangi an-

lamlarda kullan›ld›¤›na bakt›¤›-

m›zda oldukça farkl› izahlarla karfl›la-

fl›r›z. Darwinist-materyalist felsefeyi

savunan bilim adamlar›, tesadüf keli-

mesine "yaratma" gibi fluur, ak›l, bilgi,

plan, düzen gerektiren anlamlar yük-

ler ve tesadüften adeta "güç sahibi" bir

varl›ktan bahseder gibi söz ederler. Bu-



nun amac› da, canl›l›¤›n "yarat›lm›fl" oldu-

¤u gerçe¤ini inkar etmektir. 

Not A Chance (Tesadüf De¤il) adl› kita-

b›n yazar› R. C. Sproul, tesadüf kavram›-

n›n bilim dünyas›ndaki Darwinist çevrele-

rin çabalar›yla kazand›¤› gerçek d›fl› anla-

m› flöyle aç›klamaktad›r: 

Bilim adamlar› tesadüfe bir güç atfettikle-

rinde fizi¤in alan›n› sihre terk etmifl olurlar.

Tesadüf (Darwinistlere göre) sadece tavflanla-

r›n de¤il, fakat tüm evrenin yokluktan ortaya

ç›kmas›n› sa¤layan sihirli bir de¤nektir.1

Yarat›l›fl gerçe¤ini say›s›z bilimsel is-

pata ra¤men göz ard› eden bu çevreler, bü-

yük bir ba¤nazl›kla ideolojilerini savunma-

ya devam ederken, ne kadar büyük bir yan›lg›ya kap›lm›fl olduk-

lar›n›, ak›l ve mant›ktan ne kadar uzaklaflt›klar›n› fark edemezler.

Frans›z bilim adam› Prof. Pierre Delbet de, La Science et la réalité

(Bilim ve Gerçek) adl› çal›flmas›nda, tesadüflere yarat›c› güç at-

fetmenin büyük bir aldatmaca ve mant›k d›fl› bir yöntem oldu¤u-

nu flöyle dile getirmifltir: 

Tesadüf, bugün bütün kanunlar›n en geneli olan bir kanun ola-

rak belirir. Benim için, Montaigne'in kelimeleriyle, sadece ceha-

letin ve ilgisizli¤in sa¤layabilece¤i yumuflak bir yast›k gibi-

dir, fakat bu bilimsel (gösterilmeye çal›fl›lan) bir yast›kt›r.2

Darwinistlerce canl›l›¤›n kökeni için bilimsel bir aç›klama

gibi yans›t›lan "tesadüf" kavram› gerçekte gelifligüzelli¤i, amaç-

s›zl›¤›, belirsizli¤i ifade eder. Dolay›s›yla kusursuz bir sistemin,

mükemmel bir dengenin bu "kör tesadüfler"in eseri olarak orta-

ya ç›kt›¤›n› iddia etmek ne ak›l ve mant›kla, ne de bilimle ba¤-

Konuflan Kufllar Mucizesi
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daflmaktad›r. Var olan bir tasar›m› görüp bu tasar›m›n "amaçs›z

oldu¤unu" öne sürmek, iflleyen bir düzeni görüp bu düzeni "rast-

lant›lar" ile aç›klamaya çal›flmak, gerçekleri göz göre göre inkar

etmekten baflka bir fley de¤ildir. 

Darwinist bilim adamlar› taraf›ndan öne sürülen, canl›l›¤›n

tesadüflerin eseri oldu¤u iddias›n›n imkans›zl›¤›n›, flöyle bir ör-

nekle de aç›klamak mümkündür: Farkl› elektronik malzemeleri,

devreleri, kablolar›, bilgisayar parçalar›n› içeren dev bir depo dü-

flünelim. Sonra da depodaki bu parçalar›n kendi kendilerine bir-

leflerek bir robot olmalar›n› bekleyelim. Bir "tesadüf" sonucu par-

çalar›n birbirlerine uyumlu olarak birleflmeye bafllamalar› için

sizce ne kadar zaman geçmesi gerekir? Biraraya geldiklerinde or-

taya nas›l bir yap› ç›karacaklar›n› bilmeyen, dolay›s›yla as›l

amaçlar›n›n ne oldu¤unun fark›nda olmayan birbirinden ba¤›m-

s›z parçalar›n, ifllevsel bir robot meydana getirmeleri ihtimali ne-

dir? Elbette ne kadar zaman verilirse verilsin böyle bir hayalin

gerçekleflmesi imkans›zd›r. 

Bu parçalar›n herhangi bir tasar›m dahilinde birleflmesi için

bilinç sahibi bir varl›¤›n müdahalesinin gerekli oldu¤una kimse-

nin kuflkusu yoktur. Böyle bir durumda tesadüflerin etkisi ise,

mevcut düzeni altüst etmekten baflka bir fley olmayacakt›r. Dola-

y›s›yla cans›z, mekanik parçalardan oluflan tek bir robotun bile,

kendi kendine, bafl›bofl etkiler sonucu olufla-

bilmesi ihtimali üzerinde durmak ak›l d›fl›y-

ken, birbirinden kompleks sistemlere sahip,

her bir organ› onlarca vazgeçilmez parçadan

oluflan bir canl›n›n tesadüflerin eseri oldu¤u-

nu öne sürmek bundan çok daha büyük bir

ak›ls›zl›kt›r. 

Michael Behe
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Bir depoda duran elektronik malze-
meler, devreler, kablolar, bilgisayar
parçalar› "tesadüf" eseri biraraya ge-
lerek ifllevsel bir robot oluflturamaz-
lar. Çünkü robotun bir tasar›m dahi-
linde birleflmesi için bilinç sahibi bir
varl›¤›n müdahalesi gereklidir. Canl›-
lardaki tasar›m ise bir robotla k›yas
edilemeyecek kompleksliktedir. Bir
robot için tesadüf iddialar›n› saçma
bulan bir kimsenin, canl›lardaki hay-
ranl›k uyand›ran sistemler için "tesa-
düf eseri" demesi kuflkusuz büyük
bir çeliflkidir.



Ünlü biyokimya profesörü Micheal J. Behe, tesadüfü karfl›-

laflt›¤›m›z düzen ve çeflitlili¤in kanunu olarak gören meslektaflla-

r›na duydu¤u hayreti flöyle dile getirmektedir: 

Tesadüf tesadüftür, ancak Darwin'in teorisinde kanundur.

Biz hücrelerin özelliklerinin dizayn edildi¤ini söylerken, baz›-

lar› bunun mutasyonlarla ve do¤al seleksiyon ile gerçekleflti¤i-

ni söyler. Tesadüf iddialar›n› tamamen ç›kard›¤›m›zda ise bu

özelliklerin dizayn edildi¤i sonucuna var›r›z.3

Görüldü¤ü gibi Darwinistler, "tesa-

düf"ü, do¤adaki tüm canl›lar›, onlar›n

kompleks yap›lar›n›, organlar›n›, gene-

tik bilgilerini yaratan bir unsur olarak

görmektedirler. Tesadüflerin, gerçekte

hesap, plan, tasarlama, muhakeme gibi

ak›l gerektiren eylemleri büyük bir bafla-

r›yla gerçeklefltirdiklerine inan-

maktad›rlar. "Tesadüf"e ola¤a-

nüstü görevlerin ve anlamlar›n
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Yukar›da bir saatin aflama aflama oluflumu görülmektedir. Bu ara aflamalar›n
her birinde saat fonksiyonsuzdur. Ancak tüm parçalar yerli yerinde oldu¤un-
da herfleyiyle çal›flan bir saatten bahsedilebilir. Hiç kimse bu saati oluflturan
parçalar›n zaman içerisinde kendili¤inden, do¤al etkilerle flekillenip biraraya
geldi¤ini iddia etmez. Ancak evrimciler canl›lardaki kompleks sistemlerin
aflama aflama tesadüfi mekanizmalarla olufltu¤unu öne sürerler. Körü körüne
bir teoriyi savunmak ad›na, basit bir saat için dahi imkans›z kabul edilen te-
sadüf iddialar›n› canl›lardaki mükemmel sistemler için kullan›rlar.

Charles Darwin



yüklendi¤i bu bat›l anlay›fl›n savunucular›na göre, yüz binlerce

y›ld›r yaflam›fl tüm insanlar›n beyinlerini, ak›llar›n›, düflünme ka-

biliyetlerini, muhakeme yeteneklerini, haf›zalar›n›, görünümleri-

ni ve di¤er tüm özelliklerini flekillendiren güç, "tesadüf" isimli bu

sözde "deha"d›r. Bu saçma iddiaya göre bulufllar yapan, karma-

fl›k fizik denklemlerini çözen, di¤er canl›lar›n yap›s›n› inceleyen

profesörler, de¤erli sanat eserleri üreten sanatç›lar, milyonlarca

insan› yöneten devlet adamlar› da fluursuz tesadüfler taraf›ndan

var edilmifllerdir. Darwinistlere göre kör tesadüfün, "do¤al selek-

siyon" denen seçme mekanizmas›yla birlefltikten sonra, söz konu-

su ola¤anüstü olaylar› gerçeklefltirmek için ihtiyac› olan tek fley

"zaman"d›r. Bu çarp›k mant›¤a göre e¤er tesadüfe zaman verilirse,

kara bir çamuru, kufllara, atlara, zürafalara, kelebeklere ve hatta bi-

lim adamlar›na, politikac›lara, ressamlara çevirebilir. Tamamen

fantastik ve ak›l d›fl› bir bilim kurgu hikayesini and›ran bu iddiala-

r›n hiçbir bilimsel kan›t› yoktur. 

Bugüne kadar pek çok kitapta evrim teorisinin tesadüf ile il-

gili bu son derece mant›ks›z iddialar›n› geçersiz k›lan yarat›l›fl

harikalar›ndan söz ettik. Yarat›l›fl›n önemli delillerinden biri olan

kufllardaki konuflma ve ses taklidi yeteneklerini ele ald›¤›m›z bu

kitapta da, kendilerini tesadüf ç›kmaz›n›n içine sokan evrimcile-

rin sergiledikleri ciddi mant›k bozukluklar›na tan›k ola-

ca¤›z. Böylece evrimcilerin içinde bulunduklar› aç-

maz› hep birlikte görece¤iz. 
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Kuşlarda Ses 
Oluşumunu Sağlayan 

Özel Tasarım 

Bölüm 
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K onuflmak ya da bir sesi taklit etmek, birçok

kiflinin düflündü¤ü gibi yaln›zca a¤z›n aç›-

l›p kapanmas›yla oluflan basit bir beceri de-

¤ildir. Bunun için çok kompleks sistemlerin

birarada bulunmas› ve bu sistemlere ait tüm

parçalar›n kusursuzca ve uyum içinde çal›flmas› gereklidir. Bu ki-

tapta de¤inece¤imiz kufllar›n ses taklidi yetene¤i de, tüm bunlar

göz önünde bulunduruldu¤unda, pek çok ola¤anüstülük sergile-

mektedir. 

Baz› kufl türleri, hayvanlar aras›nda çok nadir rastlanan ses

taklidi yetene¤ine sahiptir. Bu yetene¤e sahip en güzel örnek ise

papa¤anlard›r. Papa¤anlar kap› g›c›rt›s›, aç›lan flifle kapa¤›, tele-

fon sesi, melodili ›sl›klar gibi pek çok sesin yan› s›ra insan konufl-

mas›n› da taklit edebilmektedirler. Papa¤anlar ve baz› kufl türle-

rinde gözlenen bu taklit yetene¤i, tesadüf eseri elde

edilebilecek bir yetenek de¤ildir. Bir canl›n›n

duydu¤u sesi taklit edebilmesi, kompleks

fiziksel yap›lar›n varl›¤›n› gerektirir. Özel-

likle bir k›s›m kufllar›n yapt›klar› insan

sesi taklitlerinin, tonu, vurgusu, ifade

flekli ile orijinalinin çok benzeri olmas›,

bu yap›lar›n›n son derece özel olmas›n-

dan kaynaklanmaktad›r.

Bir kuflun duydu¤u bir sözcü¤ü

söyleyebilmesi ya da bir melodiyi seslen-

direbilmesi için, fiziksel yap›s›n›n buna uy-

Harun Yahya (Adnan Oktar)





gun olmas›, iflitme-görme duyular›n›n kusursuzca çal›flmas›, du-

yular› ile elde etti¤i bilgileri haf›zas›na kaydedebilmesi ve kendi-

ne göre bir anlama-kavrama yetene¤ine sahip olmas› gerekir. 

Bir papa¤an›n telefon çald›¤›nda "alo", kap› zili çald›¤›nda

"kim o?" demesi ya da tan›d›¤› bir kifliyi gördü¤ünde ismiyle hi-

tap etmesi, bu durumla ilk kez karfl›laflan kifliler taraf›ndan hay-

retle karfl›lan›r. Ancak son derece flafl›rt›c› olan bu olay, birçok ki-

fli taraf›ndan gere¤i gibi düflünülmez ya da zaman içerisinde do-

¤al karfl›lanmaya bafllan›r. Oysa bir kuflun tek bir kelimeyi söy-

lemesi için bile pek çok hayranl›k uyand›r›c› olay gerçekleflmek-

tedir.

Öncelikle kufl bir kifliyi "görmekte" ve onu "tan›makta"d›r.

Ayr›ca kufl, tan›d›¤› bu kifliye nas›l bir tepki verece¤ini bilmekte-

dir. Yan›na gelen bu kifli ile ilgili sözleri hat›rlamakta ve bunlar›

söylemektedir. Bu durum, kuflun bir haf›zaya sahip oldu¤unun

aç›k delilidir. Kimi kufl türlerinin kendilerine sorulan soruyu al-

g›lay›p, bu soruya mant›kl› bir cevap verebildikleri de göz önün-

de bulundurulursa, durum daha da kompleks bir hal al›r. K›rm›-

z› bir ka¤›t parças› için "bu ne renk?" diye soruldu¤unda, "k›rm›-

z›" cevab›n› veren, Alex ad›ndaki e¤itimli gri papa¤an bu konu-

da önemli bir örnektir.4 Bu papa¤an›n yeteneklerine ilerleyen bö-

lümlerde daha detayl› de¤inece¤iz. 

Bir kuflun böyle bir yetene-

¤e sahip olmas› büyük bir yara-

t›l›fl harikas›d›r. Çünkü kufllar

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Uzunca bir süre papa¤anlar›n ve di¤er
konuflan kufllar›n sadece taklit yapt›k-
lar› düflünülürken, yap›lan araflt›rmalar-
la bu canl›lar›n flafl›rt›c› zihinsel yete-
nekleri oldu¤u anlafl›lm›flt›r.



(ve di¤er hayvanlar), müstakil bir ak›l ve iradeye sahip olmayan,

insanlardaki gibi düflünme, bilinçli kararlar alma, bunlar› uygu-

lama konusunda kararl› davranma gibi özellikleri olmayan can-

l›lard›r. Konuflma ve sesleri taklit edebilme yetene¤i, Allah'›n ba-

z› kufl türlerine ö¤retti¤i bir fiildir. Bu canl›lar bunlar› kendi ak›l-

lar›, iradeleri ya da bilinçleriyle de¤il, yaln›zca Allah'›n ilham›y-

la gerçeklefltirmektedirler. Allah bir ayetinde "... O'nun, aln›n-

dan yakalay›p-denetlemedi¤i hiçbir canl› yoktur..." (Hud Sure-

si, 56) fleklinde bildirerek, canl›lar üzerindeki hakimiyetini haber

vermifltir. Ses taklidi yapan kufllar›n sahip olduklar› tüm mucize-

vi özellikler de, Allah'›n, yarat›fl›ndaki ihtiflama flahit olmam›z

için biz insanlara gösterdi¤i delillerden sadece biridir.

Kufllarda Sesin Fiziksel Oluflumu

Papa¤an gibi insan sesini taklit edebilen kufllar›n, insanlar›n

konufltu¤u dili ve vurgular› kullanabilmeleri, ayn› kelimeleri te-

laffuz edebilmeleri için insanlar›nki gibi bir g›rtlak yap›s›na sa-

hip olmalar› gerekti¤i düflünülebilir. Fakat bu canl›lar›n sahip ol-

duklar› g›rtlak yap›s› insan›nkine hiç benzemez. G›rtlak, ses tel-

leri, dil, dudak, damak, difl gibi insan›n konuflmas›nda etkili olan

fiziksel yap›lar kufllarda tamamen farkl›d›r, hatta bu organlar›n

bir k›sm› bu kufllarda hiç bulunmaz. Ama söz konusu kufllar, bu

yap›lara sahip olmamalar›na ra¤men, insanlar›n söyledikleri ifa-

deleri ayn› tonlama ile söyleyebilmektedirler. ‹nsan›n, dili olma-

d›¤›nda konuflamad›¤› ya da ses telleri zarar gördü¤ünde ses ç›-

karamad›¤› düflünülecek olursa, tamamen farkl› fiziksel özellik-

lere sahip olan bir papa¤an›n, muhabbet kuflunun ya da Mynah

türü bir kargan›n insan ile ayn› flekilde konuflabilecek bir sisteme

sahip olmas›, üzerinde düflünülmesi gereken bir konudur. ‹nsan-

larda ve kufllarda ses oluflumu için kullan›lan sistemler aras›nda
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daha baflka farkl›l›klar da vard›r. ‹nsanlarda konuflma ses-

lerinin ço¤u, ci¤erlerdeki hava g›rtlaktan geçerken üreti-

lir. Farkl› sesler ise, ses telinin titreflme derecesine göre

oluflur. Dilin ve dudaklar›n pozisyonu, hava ak›m›n›n

a¤›z ya da burun bofllu¤undan geçmesi gibi daha birçok

faktör de sesin oluflumuna etki eder. ‹nsanlarda bulunan

yutak, g›rtlak yukar›s›ndaki ses sisteminin, dil taraf›ndan

iki ayr› bofllu¤a ayr›lmas›n› sa¤lar. Oluflan bu farkl›l›k, ses

tellerinden gelen frekans›n (titreflim say›s›n›n) tonlamas›-

n› yükseltmifl olur. Böylece ses yolunda titreflen

sesler 'formant'lar› oluflturur. Formant (La-

tince formare -flekillenmek- kelimesin-

den türemifltir) havan›n ses yolu üze-

rinde ald›¤› do¤al biçimlerdir (t›nla-

malard›r). Örne¤in bir ünsüz harfi

Muhabbet kuflu

Afrika gri papa¤an›

Mynah türü

karga



seslendirdi¤imizde, bunun bir sonraki sese farkl› bir etkisi olur.

Sesli harf, sessize yaklaflt›kça formantlar› yükseltir veya azalt›r.

Yap›lan deneyler bu iki formant›n konuflma seslerinin, di¤er ses-

lerden ay›rt edilmesini sa¤lad›¤›n› göstermektedir. 5

Kufllar›n ise insanlar gibi g›rtlaklar› (larynx: larenks) yoktur,

fakat onlarda syrinx (östaki borusu, fistül) denilen ve ses ç›karma-

lar›n› sa¤layan özel bir organ vard›r. Kufllarda ci¤erlerden ç›kan

hava syrinx ad› verilen bu organdan geçer. Kufllar›n ses organ›,

bir anlamda insanlardaki g›rtla¤a denktir. Kufllar ve insanlar ara-

s›ndaki bafll›ca farkl›l›klardan biri de, insanlardaki ses tellerinin

nefes borusuna daha yak›n bir pozisyonda bulunmas›d›r. Kufllar-

daki ses organ› syrinx'in, kuflun vücudunun derin bir yerinde bu-

lunuyor olmas›, kufllar›n nas›l ses ç›kartt›klar› hakk›nda bilim

adamlar›n›n tam bir cevaba ulaflmalar›na engel olmaktad›r. Bilim

adamlar›, enfraruj ve x-›fl›n› kameralar› ile kufllar› izleme, kuflla-

r›n bo¤azlar›na yerlefltirilen fiber optik mikroskoplar sayesinde

onlar›n ötüfllerini ve konuflmalar›n› yak›ndan inceleme imkanla-

r›na sahip olmalar›na ra¤men, kufllar›n flark› söylemeyi ve sesle-

ri taklit etmeyi fiziksel olarak nas›l baflard›klar›n› hala tam olarak

aç›klayamamaktad›rlar.

Kufllar›n ses organ› gö¤üs k›sm›nda, g›rtla¤›n iki bronfla ay-

r›ld›¤› noktada bulunan ikili bir enstrüman gibidir. Yan sayfada-

ki flekilde görüldü¤ü gibi syrinx'in bir ucu bir bronfla, ikinci ucu

di¤er bronfla aç›l›r ve bu kanallar›n her biri ses üretebilir. Baz›

kufllar ise ayn› anda ses organ›n›n iki taraf›n› ya da iki taraftan bi-

rini ba¤›ms›z olarak kullanabilmektedir. Bu sayede, iki ayr› fre-

kanstaki tonu ayn› anda ç›kartabilirler ve bir taraf ile yüksek bir

notay› söylerken, di¤eri ile alçak bir notay› seslendirebilirler. Bu

durum, kuflun ayn› anda iki farkl› notay› seslendirebilmesini,

hatta kendisi ile düet yapabilmesini mümkün k›lar. Görüldü¤ü
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Larynx

‹nsanlarda g›rtlak, boyunda yer-
leflik oldu¤undan a¤za yak›nd›r.
Kufllarda ise ses organ› vücudun
içine yerleflmifltir. Bu yüzden
kufllarda ses organ›na insanlar-
daki gibi bir de¤il, iki hava ak›m›
etki eder. Ses sisteminin bafllan-
g›c› ve bitifli ses organ›n›n her iki
taraf›ndaki bofllu¤u (hava yolu)
aç›p kapayan kaslar taraf›ndan
kontrol edilir. 

‹nsanda ses oluflumu için akci¤erlerden gelen hava ak›m› kullan›l›r. Akci¤erler
solunum havas›n› g›rtla¤a do¤ru iterler ve g›rtlaktaki ses tellerinin aras›ndan
geçen hava, sesi oluflturur. Bu ses a¤›z bofllu¤u, dil, difller, burun bofllu¤u ve
sinüsler arac›l›¤› ile konuflma halini al›r. 

Syrinx, kuflun gö¤sünün derinliklerinde, nefes boru-
sunun iki bronfla ayr›ld›¤› noktada bulunan ikili bir
enstrüman gibi görev görür. Bu kompleks sistemde,
ses organ›n›n kaslar› ve iç zarlar ara tonlar›n üreti-
minde etkilidirler. Gö¤üs ve kar›n kaslar›n›n kas›l-
mas›yla hava, keseciklerden bronfla ve syrinx'e

yönlendirilir. Hava molekülleri, buradaki dar ka-
nallardan geçerken titreflir. Sesin frekans (titre-

flim say›s›) özelli¤i de, timpan zar›n›n titre-
flimlerinden etkilenir. Timpan zar› ise

köprücük kemi¤inin içindeki
hava keselerinin bas›nc›ndan

etkilenir. Bunlar›n haricinde
syrinx'e ait kaslar da ha-
van›n ak›fl›n›, dolay›s›yla
sesin özelli¤ini etkiler. 

Syrinx



gibi kufllar›n ses organ›n›n iki bronfl kanal›n›n birlefliminde bu-

lunmas›, sesin iki kaynakta üretilmesini sa¤lar. Buralarda üreti-

len sesler, daha sonra büyük ölçüde birbirlerine kar›flarak kufl

flark›lar›n›n zengin bir melodiye sahip olmas›na imkan verir. Ay-

r›ca insanlar ses ç›karmak için, soluduklar› havan›n yaklafl›k

%2'sini kullan›rken, kufllar neredeyse tamam›n› kullanabilmekte-

dirler. 6

Syrinx organ›, kuflun bo¤az›n›n afla¤›s›nda, köprücük kemi-

¤inin içindeki kesede yer al›r. Bu keseyi kaplayan zar, ci¤erlerden

geçen havaya karfl› hassast›r. Zar›n elastikiyeti ve kompleksli¤i
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G›rtlak, ses telleri, dil, dudak, damak, difl gibi insan›n konuflmas›nda etkili
olan fiziksel yap›lar kufllarda tamamen farkl›d›r, hatta bu organlar›n bir k›s-
m› kufllarda hiç bulunmaz. Ama konuflan kufllar, bu yap›lara sahip olmama-
lar›na ra¤men, insanlar›n söyledikleri ifadeleri ayn› tonlama ile söyleyebil-
mektedirler.



ise sesin kalitesini belirleyen unsurlard›r. Bununla birlikte sesin

kalitesi nefes borusunun uzunlu¤undan, g›rtla¤›n daralmas›n-

dan, bo¤azdaki kaslardan, gagan›n yap›s›ndan ve hareketlerin-

den de etkilenir. K›sacas› kufllardaki syrinx organ›n›n kompleks-

li¤i, ç›kar›lan seslerin kompleksli¤ini belirler. Papa¤anlarda, mu-

habbet kufllar›nda ve bir k›s›m ötücü kufllarda syrinx kaslar›n›n

say›s› di¤er kufllara göre daha fazlad›r ve yap›s› daha komp-

lekstir. Syrinx organ›na ait kaslar havan›n ak›fl›n›, dola-

y›s›yla sesin özelli¤ini etkilerler. 





Ayr›ca papa¤anlarla muhabbet kufllar›n›n insan sesini taklit

etmek için kulland›klar› farkl› teknikler de oldukça etkileyicidir.

Papa¤anlar›n insanlar gibi kal›n dilleri vard›r ve bu onlar›n in-

sanlara benzer sesler ç›karmalar›na olanak sa¤lar. Ses düzenini,

özel g›rtlak yap›lar›nda iki ayr› yerden hava üfleyerek üretirler

ve bu arada ünsüzlerin alg›lanmas› için gerekli olan sesleri de ba-

¤›ms›z olarak üretirler. Syrinx'ten ç›kan bafllang›ç sesi, daha son-

ra bo¤az ve a¤›zda dilin de yard›m›yla flekillenir. ‹ki ünlü araflt›r-

mac› olan Dianne Patterson ve Irene Pepperberg, gri papa¤anlar-

la sesli harflerin ç›kar›lmas› üzerine yapt›klar› çal›flmalarda

önemli sonuçlara varm›fllard›r: Papa¤anlar›n çok farkl› bir ses or-

gan› anatomisi oldu¤u halde -örne¤in diflleri ve dudaklar› olma-

mas›na ra¤men- insanlar›n ç›kard›¤› seslilere çok benzer sesler

üretebilmektedirler. 7 Gerçekten de papa¤anlar ve muhab-

bet kufllar›  "m", "b" gibi dudaklar›n yard›m› ile söylenebi-

len sesleri dahi gayet net taklit edebilmektedirler. 

Ancak muhabbet kufllar› küçük

bedenlerinden ötürü papa¤anlarla

ayn› tekni¤i kullanamazlar. Onlar

syrinx'i kullanarak 2.000-3.000 Hz
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tafl›y›c› frekans oluflturup, bunun üzerine sonradan ikinci bir tit-

reflim eklerler. Bu, frekans modülasyonu (FM: Frequency Modu-

lation: frekans ayar›) olarak bilinen bir sistemdir ve hemen her-

kesin evinde bulunan AM (amplitude modulation: genlik modü-

lasyonu) radyolar›n›n ard›ndaki çal›flma prensibidir. Birçok FM

yay›n istasyonu da günümüzde art›k sinyallerine alt tafl›y›c›lar

30



eklemektedir. Bunlar normal sinyaller gibi tafl›y›c› üzerinde ayar-

lanan sinyallerdir. Fakat çok yüksek frekanstad›rlar. Normal sin-

yallerin frekans› 20–20.000 Hertz aras›nda de¤iflirken, birçok alt

tafl›y›c›n›n frekans› ise 56.000 Hertz'de bafllar. FM sisteminin kul-

lan›lmas›n›n as›l sebebi, AM sisteminin büyük bir dezavantaj›na

sahip olmas›d›r: AM sisteminde parazit olarak alg›lanan birçok

do¤al ve insan üretimi radyo sesi de yay›na kar›fl›r. Çünkü AM

radyolarda zay›f sinyaller güçlü olanlardan daha sessiz olduklar›

için, sinyal düzeyinde gürültü olarak alg›lanan farkl›l›klar oluflur.

AM al›c›lar›n›n da bu parazit sesleri geri çevirme imkan› yoktur. 

Bu problemi gidermek için Edwin H. Armstrong, dalgan›n

kuvveti nedeniyle oluflan gürültüyü ortadan kald›racak bir sis-

tem keflfetti. ‹letilen sinyalin ya da tafl›y›c›n›n kuvvetini de¤ifltir-

mek yerine, frekans› (ses dalgas›n›n saniyedeki s›kl›¤›) de¤ifltirdi.

Bu yöntem sayesinde genlik (ses dalgas›n›n kuvveti) gürültüsü en

aza indirilmifl olur. Fakat muhabbet kufllar›n›n bu yöntemi kullan-

may› nas›l baflarabildikleri bilim adamlar› için hala bir s›rd›r.

Küçük bir muhabbet kuflunun, insanlar›n uzun çal›flmalar

sonucu keflfettikleri birtak›m prensipleri, do¤du¤u andan itiba-

ren uygulamay› kendi kendine düflünmesi elbette ki mümkün

de¤ildir. Ayn› flekilde bir papa¤an›n da, ünsüz seslerin alg›lana-

bilmesi için destekleyici sesler üretmesi gerekti¤ini bilmesi ve

kendi bedeninde buna uygun sistemler

gelifltirmesi imkans›zd›r. Böyle bir

sistemin bilinçsiz tesadüflerin ard›

ard›na gelmesi ile oluflmas› da

mümkün de¤ildir. Hiç flüphesiz

gördü¤ümüz tüm bu kompleks

sistemler, herfleyin Yarat›c›s› olan

Allah'a aittir.
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Kufllarda ‹flitme Duyusu 

Kufllar›n, birbirleriyle sesli iletiflim kurmalar›, flark› söyle-

meleri ve baz› kufl cinslerinin de konuflma yeteneklerini sergile-

meleri için iyi bir iflitme sistemine sahip olmalar› gerekir. ‹flitme

duyusu özellikle ö¤renmenin en yüksek oldu¤u kritik dönemler-

de oldukça önemlidir. fiark› ö¤renilmesi ile ilgili deneylerde iflit-

sel geri bildirim sisteminin (auditory feedback system) ö¤renme-

de gerekli oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Yetiflkin olmayan kufllar bu

sistem sayesinde, ezberledikleri bir flark› kal›b› ile kendi ç›kar-

d›klar› sesleri karfl›laflt›rarak ö¤renirler. E¤er sa¤›r olurlarsa, nor-

mal flark› söylemeleri mümkün olmaz. 8

Kufllar›n iyi ifliten kulaklar› vard›r, fakat onlar insanlardan

farkl› flekilde iflitirler. Kufllar›n bir melodiyi tan›malar› için bu

melodiyi hep ayn› oktavda (7 sesten meydana gelen dizi) duyma-

lar› gereklidir. Halbuki insanlar bir melodiyi farkl› bir oktavda

duysalar bile tan›yabilirler. Kufllar bunu yapamazlar, fakat bu-

nun yerine kufllar, t›n›lar› (armoniler ile birleflmifl esas notalar›)

hat›rlarlar. T›n›y› ve armonik varyasyonlar› hat›rlayan kufl, bu sa-

yede yan›t verebilece¤i çok fazla çeflitlilikte ses duyar, hatta ba-

zen bunlar› üretebilir. 

Kufllar ayn› zamanda bizim duyabildi¤imizden daha k›sa

notalar› da duyarlar. ‹nsanlar sesleri saniyenin 1/20'sinde ifllem-

den geçirirken, kufllar saniyenin 1/200'ünde bu sesleri ay›rt ede-

bilirler. 9 Bu demektir ki kufllar gelen sesleri h›zl› ay›rt etmede in-

sanlardan üstündürler.10 Kufllar›n sesi çözme kabiliyeti insanlar-

dan yaklafl›k 10 kat daha iyidir; insanlar bir nota duyarken kufl-

lar on farkl› ses duyabilmektedirler. 11 Ayr›ca kimi kufllar bizden

daha alçak sesleri de duyabilirler. Bu kufllar›n sese olan duyarl›-

l›klar› o kadar hassast›r ki Bach ile Stravinsky gibi ünlü bestecile-

rin parçalar› aras›ndaki fark› dahi ay›rt edebilirler. 



Kufllardaki bu son derece hassas iflitme du-

yusu mükemmel bir flekilde çal›flmaktad›r.

Aç›kt›r ki, iflitme duyusunu oluflturan parçala-

r›n her biri özel bir tasar›mla yarat›lm›flt›r, çünkü bu

parçalar›n herhangi birisinin eksikli¤i durumunda kufl

hiçbir ses iflitemeyecektir. Bu da iflitme duyusunun evrimle,

yani aflama aflama tesadüfi etkilerle ortaya ç›kt›¤› tezini

çürütmektedir. 

Harun Yahya (Adnan Oktar)

Kufllar›n sesi çözme kabiliyeti insanlardan yaklafl›k 10
kat daha iyidir; insanlar bir nota duyarken kufllar on

farkl› ses duyabilmektedirler. Ayr›ca insanlar sesleri saniye-
nin 1/20'sinde ifllemden geçirirken, kufllar saniyenin 1/200'ün-
de bu sesleri ay›rt edebilirler. Bu demektir ki kufllar gelen

sesleri h›zl› ay›rt etmede insanlardan üstündürler.
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K ufllar ve özellikle de "sesleri taklit eden

kufllar" olarak tan›mlad›¤›m›z grup, son

derece hayret verici bir taklit yetene¤ine

sahiptir. Bu yetenek, söz konusu canl›lar›n

belirli bir fluura sahip olduklar›n› gösterir.

Çünkü kufllar›n taklit yeteneklerini kullanabilmeleri için taklit

edecekleri fleyi alg›lamalar›, söylenen sözcüklerdeki vurgular›,

tonlamalar›, zamanlamay› son derece dikkatle de¤erlendirmele-

ri, sonra da birtak›m ayarlamalar yapmalar› gereklidir. Ayr›ca

kuflun duydu¤u sesi unutmamas›, bu sesi kaydedece¤i, gerekti-

¤inde hat›rlayaca¤› güçlü bir haf›zas› olmal›d›r. 

Bu noktada unutmamak gerekir ki taklit, zeka ve bilinç sahi-

bi insanlar›n bile ço¤unlukla baflar›l› olamad›klar› bir yetenektir.

‹nsanlar›n duyduklar› flark›lar› veya sesleri orijinalinin ayn›s›

olacak flekilde taklit etmeleri oldukça zordur. Hatta böyle iyi bir

taklit yetene¤i olan insanlar, toplum içinde zeka ve gözlem yete-

nekleri ile ön plana ç›karlar; takdir görürler. Papa¤anlar ise pek

çok insan›n baflaramad›¤› veya zorland›¤› taklit yeteneklerini hiç

zorlanmadan kullan›rlar. Bu da onlar›n sahip oldu¤u "fluur"un

bir alametidir. 

Ancak burada belirtilmeli-

dir ki kufllar›n sahip oldu¤u

"fluur" insan›n fluuruna benze-

mez. ‹nsan, düflünme, k›yas yapma,

anlama, ö¤renme, ö¤rendiklerinden so-

nuç ç›karma, sahip oldu¤u bilgileri

Harun Yahya (Adnan Oktar)



kullanarak yenilikler üretme gibi, hiçbir canl›n›n sahip olmad›¤›

yeteneklere sahiptir. Üstelik insan Allah'›n, yapt›¤› fiillerden so-

rumlu tuttu¤u bir varl›kt›r. Allah bir ayetinde flöyle bildirmifltir: 

… Amel bak›m›ndan hanginizin daha iyi oldu¤unu dene-

mek için gökleri ve yeri alt› günde yaratan O'dur… (Hud

Suresi, 7)

Ayette de bildirildi¤i gibi insan Allah'a karfl› sorumludur.

"Sonra onu (insan›) 'düzeltip bir biçime soktu' ve ona ruhun-

dan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti..."

(Secde Suresi, 9) ayetinde bildirildi¤i gibi insan Allah'›n "ruh"

verdi¤i bir varl›kt›r ve dünyada yapt›¤› ifllerin hesab›n› verecek-

tir. Kufllar (ve di¤er hayvanlar) ise bu sorumlulu¤a sahip de¤il-

dir. Onlar yaln›zca Allah'›n kendilerine ilham etti¤i görevleri ye-

rine getirir ve Allah'›n yüce kudretine flahit olmam›za vesile olur-

lar. Allah bir ayetinde flöyle bildirmifltir:

Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan

kufllar, gerçekten Allah'› tesbih etmektedir. Her biri, ken-

di duas›n› ve tesbihini flüphesiz bilmifltir. Allah, onla-

r›n ifllediklerini bilendir. (Nur Suresi, 41)

36



Çelenk kuyruklu kufl (lyrebird) dünyan›n
en iyi taklitçi kufllar›ndand›r. 12 farkl›
kufl türüne ait sesleri taklit edebilir.
Bundan baflka, kameran›n motorunun
pervane sesini, bir flalterin kapanma se-
sini, araba motorunun veya saat alarm›-
n›n sesini ç›karabilir. Kendi bölgesinde
kullan›lan elektrikli testere sesini bile
taklit edebilir. Çal› bülbülü ise 70 ayr› tür
kufla ait sesi taklit edebilir.
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Kufllarda Anlama-

Ö¤renme Yetene¤i

Anlama-ö¤renme yetene¤i bak›-

m›ndan konuflan kufllar aras›nda gri Af-

rika papa¤anlar›n›n en iyi olduklar› bili-

nir. Bu papa¤anlardan sonra özellikle sa-

r› enseler (yellow nape), mavi gö¤üslü-

ler (blue front) ve çift sar›bafllar (double

yellowheads) gelir. Bir papa¤an türü

olan Macawlar da konuflmay› ö¤renebi-

lirler, fakat ço¤u zaman yüksek ve kaba

bir ses kullan›rlar. Konuflmay› ö¤renebi-

len papa¤anlardan Cockatoolar›n, Ma-

cawlar›n aksine hofla giden bir sesleri

vard›r. Fakat her ikisi de Afrika gri papa-

¤anlar› ya da Amazonlar kadar kolayl›k-

la e¤itilemezler. Mynah türü kufllar da

özellikle konuflma yetenekleri ile bilinir-

ler. Örne¤in mynah türü bir kufl, bir ço-

cuk kendisine yaklaflt›¤›nda ona "merha-

ba" diye seslenebilir, e¤er çocuktan

"merhaba" diye karfl›l›k al›rsa, "nas›l-

s›n?" diyerek soru sorabilir. Daha da il-

ginci "ismin nedir?" diyerek konuflmaya

devam edebilir. 12

Papa¤anlar›n çarp›c› özelliklerin-

den biri, konuflmalar› nesnelerle ya da

hareketlerle iliflkilendirebilmeleridir. Ör-

ne¤in, bir süre her sabah kafesinin

üzerindeki örtü kald›r›l›rken



kendisine "günayd›n" denen bir papa¤an, bir sabah örtüsü kalk-

t›¤›nda bu kelimeyi kendili¤inden söyleyebilir. Pek çok kufl sahi-

binden de, telefon çald›¤›nda kuflunun "alo" dedi¤ini, ya da kap›

çald›¤›nda "kim o?" dedi¤ini duymuflsunuzdur. Üstelik ço¤u kufl

bunlar› kendilerine özel olarak ö¤retilmedi¤i halde yapabilir. Bu-

nun nedeni söz konusu kufllar›n, olaylar ve bu olaylar esnas›nda

geçen konuflmalar aras›nda iliflki kurabilmeleridir.

Uzunca bir süre papa¤anlar›n ve di¤er konuflan kufllar›n sa-

dece taklit yapt›klar› düflünülürken, yap›lan araflt›rmalarla bu

canl›lar›n flafl›rt›c› zihinsel yetenekleri oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Hat-

ta bilim adamlar› kufllar›n iletiflimindeki kompleksli¤in daha ye-

ni yeni anlafl›lmaya baflland›¤›na inanmaktad›rlar. Prof. Irene

Pepperberg'in, 1977 y›l›ndan beri "hayvan davran›fllar› ve hay-

van-insan iletiflimi" konusunda yapt›¤› çal›flmalar, kufllar›n ko-

nuflma ve anlama yetenekleri hakk›nda de-

rinlemesine bilgi vermifltir. Prof. Pepper-

berg'in en önemli çal›flmalar›ndan biri, 3 gri

Afrika papa¤an› ile yürüttü¤ü çal›flmad›r.

Bu papa¤anlardan en yafll›s› olan "Alex",

belirli kelimeler kullanarak araflt›rmac›yla

iletiflim kurabilmekte, kendisine verilen

emirleri anlamakta, kendi istek-

lerini dile getirebilmekte, say› sa-

yabilmekte, cisimleri, renkleri,

Konuflan Kufllar Mucizesi
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Prof. Irene Pepperberg'in 1977 y›l›ndan
beri "hayvan davran›fllar› ve hayvan-insan
iletiflimi" konusunda yapt›¤› çal›flmalar,
kufllar›n konuflma ve anlama yetenekleri
hakk›nda derinlemesine bilgi vermifltir.
Bilim adamlar› kufllar›n iletiflimindeki
kompleksli¤in daha yeni yeni anlafl›lmaya
baflland›¤›na inanmaktad›rlar. 



flekilleri tan›yabilmektedir.13 Bu kabili-

yet bilim adamlar›na göre, otomatik ol-

maktan çok, yüksek bir fluur göstergesi

olan ö¤renme sonucu gerçekleflmekte-

dir.14 Elbette ki hayvanlarda gördü¤ü-

müz bu yüksek fluur, Allah'›n canl›lara

olan ilham›d›r. fiuursuz atomlardan oluflan, küçücük bir et parça-

s› olan kuflun, kendi kendine böylesine kompleks yetenekler ser-

giledi¤ini düflünmek kuflkusuz son derece saçmad›r. Allah bu

canl›larda tecelli ettirdi¤i yeteneklerle benzersiz yaratma sanat›-

n› bizlere göstermektedir. 

‹lerleyen sat›rlarda Prof. Irene Pepperberg'in e¤itti¤i "Alex"

adl› kufltan örnekler vererek, bir papa¤an›n neler yapabildi¤ine

biraz daha detayl› de¤inece¤iz. Yeteneklerini genelleyecek olur-

sak bu papa¤an sadece cümlecikleri üretmek ve kavramakla kal-

mamakta, ayn› zamanda kendisine ö¤retilen kategori, miktar,

renk ve boyut gibi kavramlar› da anlayabilmektedir. Ayr›ca bir

cismin bir di¤erinden farkl› olup olmad›¤›n›, bir yerde mevcut

bulunup bulunmad›¤›n› da ay›rt edebilmektedir.15

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Prof. Irene Pepperberg'in
e¤itti¤i "Alex" adl› kufl sa-
dece cümlecikleri üretmek
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ayn› zamanda kendisine ö¤-
retilen kategori, miktar, renk
ve boyut gibi kavramlar› da
anlayabilmektedir. Hayvan-
larda gördü¤ümüz bu yük-
sek fluur, Allah'›n canl›lara
olan ilham›d›r. 



- Alex ad›ndaki bu papa¤an 40'tan fazla cismin ad›n› ö¤ren-

mifltir: ka¤›t, anahtar, f›nd›k, tahta, bu¤day, kamyon, k›zartma,

çamafl›r mandal›, tah›l, mantar, ceviz, blok, kutu, dufl, muz, ma-

karna, spor salonu, kraker, t›rmalama, patlam›fl m›s›r, zincir, ki-

vi, omuz, kaya, havuç, çak›l, kupa, turunç, arka, sandalye, tebe-

flir, su, t›rnak, üzüm, ›zgara, tedavi etmek, viflne, yün, yeflil fa-

sulye ve elma. 

- "Hay›r" kelimesini ihtiyac›na yönelik yerli yerinde kullana-

bilmektedir. Ayr›ca bir fley istedi¤inde "buraya gel", "... istiyo-

rum" veya bir yere gitmek istedi¤inde "...'ya gitmek istiyorum"

gibi cümleler kurarak isteklerini sözlü bir flekilde aktarabil-

mektedir.

- Bu papa¤an yap›lan çal›flmalar sonucunda s›fatlarla ilgili

cümlecikler de ö¤renmifltir. Örne¤in 7 rengi -k›rm›z›, mavi, ye-

flil, sar›, turuncu, gri ve mor- ay›rt edebilmektedir. 

- Cisimlerin say›s›n› ay›rt etmek için "iki", "üç", "dört", "befl"
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ve "alt›" rakamlar›n› -gruplar ne kadar kar›fl›k olursa olsun-

kullanabilmektedir. 5 farkl› flekli 2, 3, 4, 5 veya 6 köfleli olarak

isimlendirebilmektedir.

- Alex "kategori" konusunda da kavrama yetene¤ine sahiptir.

Örne¤in "yeflil" kavram›n›n "renk" kategorisinde oldu¤unu

kavram›flt›r. Ayn› zamanda belirli bir renkte ve flekilde olan ci-

sim için, "yeflil"in ve "3 köfleli"nin farkl› bir kategoriyi temsil et-

ti¤ini anlam›flt›r. "Hangi renk" ya da "hangi flekil" gibi sorulara

her iki özellikten birine göre cevap vermektedir. Di¤er bir de-

yiflle, bir eflyan›n rengi kendisine soruldu¤unda, flekli ile ilgili

bir cevap vermemekte, eflyan›n rengini söylemektedir. Ayn› fle-

kilde, eflyan›n biçimiyle ilgili sorulan sorulara da do¤ru cevap

vermekte, kendisinden, "kare" cevab› bekleniyorsa, renkle ilgi-

li de¤il  flekille ilgili bir cevap vermektedir. Bu durum, papa¤a-

n›n "soyut kavramlara karfl› yetenek" sahibi oldu¤unu ortaya

koymaktad›r.
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- 100'den fazla nesneyi istemek, reddetmek, kategorilere ay›r-

mak ve saymak üzere nesnelerin s›fatlar›n› ve isimlerini birlefl-

tirebilmektedir. Bu yeteneklerin ölçüldü¤ü testlerde ise yüzde

80 oran›nda baflar› elde etmektedir. 

- Alex adl› papa¤an bununla birlikte, "ayn›", "farkl›" gibi so-

yut kavramlarla ilgili sorulara cevap vermeyi de ö¤renmifltir.

Örne¤in renk, flekil ya da malzeme özelliklerine göre iki cisim

gösterildi¤inde, bu cisimlerin hangi kategoride benzer veya

farkl› olduklar›n› bilmekte, ya da bu yönde iliflkili de¤illerse so-

ruyu "hiçbiri" olarak cevapland›rabilmektedir.

- Yap›lan çal›flmalar sonucunda görülmüfltür ki Alex, e¤itim-

lerde kullan›lmayan isim, renk, flekil ve malzemeler hakk›nda

da do¤ru cevap verebilmektedir. Örne¤in yeflil üçgen bir tahta

ve mavi üçgen bir tahta için "ayn› olan nedir?" gibi yönlendiril-

memifl bir soruya da do¤ru cevap vermektedir.

- E¤er bir e¤itici Alex'in isteklerine yanl›fl karfl›l›k verirse (ör-

ne¤in istenmeyen bir madde ile de¤ifltirirse), Alex genellikle

"hay›r" diyerek ilk iste¤ini tekrar etmektedir. Ayr›ca iki cisim-

den hangisinin daha büyük ya da küçük oldu¤u soruldu¤unda

do¤ru yan›t verirken, e¤er eflit boyutlarda iseler "hay›r" diye

tepki vermektedir.

Konuflan Kufllar Mucizesi
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Alex adl› bu e¤itimli papa¤an farkl›
flekil ve renklerdeki nesnelerden kaç
tanesinin yeflil üçgen ya da mavi
dörtgen oldu¤unu söyleyebilmekte-
dir. Bilinç ve ak›ldan yoksun canl›la-
r›n ö¤renme yetene¤i gelifltirmeleri,
ö¤rendiklerini haf›zalar›nda saklay›p,
yerli yerinde kullanmalar› Allah'›n bu
canl›lara olan ilham›d›r.



- Farkl› flekil ve renklerdeki nesne düzeni verildi¤inde, kaç ta-

ne nesnenin örne¤in yeflil üçgen ya da mavi dörtgen oldu¤unu

söyleyebilmektedir. Farkl› boyutlardaki flifle kapaklar›n› s›raya

dizebilen Alex, ayr›ca sözcükleri kar›flt›rarak "yeflil f›st›k istiyo-

rum" ya da "buraya gel" gibi isteklerini basit cümlelerle ifade

edebilmektedir.

- Papa¤an›n kavrama kapasitesi ile ilgili yap›lan çal›flmalar-

dan biri ise flöyledir: Çeflitli flekil, renk ve malzemeden oluflan

100 cisim aras›ndan kendisine "X cismi ne renktir?" gibi bir so-

ru soruldu¤unda, Alex %81,3 do¤ruluk pay› ile bu sorulara ya-

n›t verebilmektedir. Verdi¤i do¤ru yan›tlar bu papa¤an›n, soru-

nun tüm parçalar›n› anlad›¤›n› ve gösterilen cisimler aras›ndan

istenilen bilgiyi sa¤layacak flekilde do¤ru cevab› seçebildi¤ini

göstermektedir. 

Yukar›daki bilgilerden de görüldü¤ü gibi, papa¤anlar -ge-

rekli e¤itimi ald›klar› takdirde- uzun cümleleri ezberleyip bunla-

r› do¤ru yerlerde ve çeflitli sorulara karfl›l›k vermek için kullana-

bilmektedirler. Ayr›ca çeflitli kelimeleri ve melodileri de tan›ya-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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bilmektedirler. Günümüzde papa¤anlar, yunuslar ve balinalar

gibi ileri zeka seviyesine sahip canl›lar aras›nda say›lmaktad›r.

The Augusta Chronicle adl› yay›nda papa¤anlar›n zeka ve yete-

neklerinden flöyle bahsedilmektedir:

Yap›lan yeni araflt›rmalar papa¤anlar›n, flempanzeler ve yu-

nuslarda oldu¤u gibi ancak 5 yafl›ndaki çocuklar›n bafla ç›kabi-

lece¤i karmafl›k zihinsel kavramlar›n üstesinden gelebildi¤ini

aç›klamaktad›r.16

Bu arada üzerinde durulmas› gereken bir di¤er bilgi de, hay-

vanlar aras›ndaki iletiflimin genel olarak -örne¤in bir köpe¤in

havlamas›- ö¤renilen bir davran›fl de¤il, do¤ufltan var olan bir

özellik oldu¤udur. Kufl türlerinin birço¤unda da temel ses sinyal-

leri do¤ufltan ve otomatik olabilir. Ancak belirli sesleri taklit ede-

bilmek ise ayr› bir konudur ve ö¤renme yetene¤i gerektirir. Arafl-

t›rmalar, papa¤an grubu (papa¤anlar, ibikli papa¤anlar, muhab-

bet kufllar›), Corvids (horoz, kuzgun, alakar-

ga) ve Craticidae (Avusturalya saksa¤an›,

currawongs, çekirge kuflu) gibi kufl tür-

lerinde ses becerilerinin birço¤unun

ö¤renilmifl davran›fl oldu¤unu göster-

mifltir.17

Burada unutulmamas› gereken bir

gerçek vard›r: Söz konusu canl›lara ait

bahsetti¤imiz tüm bu yetenekler ken-

dilerine ait de¤ildir. Bilinç ve ak›ldan

yoksun canl›lar›n ö¤renme yetene¤i

gelifltirmeleri, sonra ö¤rendikleri-

ni haf›zalar›nda saklay›p, yerli

yerinde kullanmalar› Allah'›n bu

canl›lara olan ilham›d›r. 

47





B‹L‹M ADAMLARI KUfiLARDA

TECELL‹ EDEN AKIL KARfiISINDA

fiAfiKINLIK DUYUYORLAR

Rockefeller Üniversitesinde hayvan

davran›fllar› laboratuvar›nda beyin

araflt›rmac›s› olan Carlio Melo flunlar›

söylemifltir:

"Yüzy›l›n bafl›nda 1930'lar ve 40'larda

insanlar kufllar›n beyninin çok basit

oldu¤unu ve hatta ilkel olduklar›n›

düflünüyordu. Bu asl›nda birçok prob-

lem ve ön yarg› oluflturuyordu. Bunun

bilimde gerçekleflti¤ini düflünmek ko-

mik, ama oluyor... Kufllar birçok yönden

çok zekidir... Bu birçok kuflun, özellikle de

seslendirmeyi ö¤renen ötücü kufllar, papa-

¤an ve sinek kufllar›n›n vücut oranlar›na

göre çok yüksek bir beyne sahip oldu¤u

anlam›na gelir... Dolay›s›yla bunlar çok

çok ak›ll› hayvanlard›r." 

*http://www.abc.net.au/worldtoday/s162563.htm
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Kufllar›n fiafl›rt›c› Haf›zalar›:

Ses taklidi yapan kufllar›n bu yetenekleri, iflittikleri sesleri

kaydetmeleri ve hat›rlamalar› ile do¤ru orant›l›d›r. Berlin'de bu-

lunan Freie Üniversitesinin araflt›rma grubu, bir kuflun herhangi

bir sesi nas›l taklit etti¤ini araflt›r›rken cevaplanmas› gereken

noktalar› flöyle ifade etmektedir:

‹nsanlarda çok yayg›n olan ses taklidi, hayvanlarda oldukça

nadir rastlan›r. fiimdiye dek bu özellik yaln›z birkaç kufl ailesi

(örne¤in papa¤anlar ve bir k›s›m ötücü kufllar (oscines)) ve baz›

memeliler (örne¤in deniz memelileri ve yarasalar) için belge-

lenmifltir. Bu yetene¤in incelenmesi s›ras›nda bireylerin önce-

likle, bir dizi iflitsel aç›dan denenmifl sinyali sesli olarak

edinmeleri, sonra ezberlemeleri ve sonunda taklit etmelerine
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imkan veren haf›za mekanizmalar›n›n özelliklerini araflt›r›-

yoruz. Biyolojik modelimiz bilinen bülbüldür (Luscinia me-

garhynchos). Bu türün erkekleri iflitsel olarak ö¤renebilmekte ve

200 farkl› flark› çeflidini do¤ru seslendirebilmektedir. Bu neden-

le çal›flmam›z›n esas amac›, bu kufllar›n kompleks ö¤renme

iflinin üstesinden nas›l geldiklerini ve haf›zalar›ndaki bilgi-

leri hayatlar›n›n devam›nda etkin biçimde nas›l kulland›kla-

r›n›... ortaya ç›karmakt›r.18

‹nsan dilinin bir özelli¤i olan seslendirmeyi ö¤renmek hayvanlarda çok

nadir rastlanan bir özelliktir. Bu özelli¤in çok az say›da hayvanda oldu-

¤u bilinmektedir: 3 grup kufl (papa¤anlar (psittaciformes), ötücü kufllar

(oscine passeriformes) ve sinek kufllar› (trochiliformes)) ve memeliler-

den de yarasalar, balinalar-yunuslar (cetaceans)... Di¤er hayvan türleri-

nin tamam›n›n yaln›z do¤ufltan gelen sesleri ürettikleri bilinmektedir. 



Hat›rlama kabiliyeti kufllarda flafl›rt›c› derecede yüksektir.

Farkl› k›talardaki yazl›k ve k›fll›k evlerinin tam yerlerini hat›r-

lamakla kalmaz, k›fl›n kullanmak için depolad›klar› birçok nes-

nenin tam yerini ve daha önce nektar›n› içtikleri özel bitkilerin

yerini de hat›rlarlar. Asl›nda baz› kufl türleri uzun vadeli haf›-

zada insanlar› geçerler. Gelen so¤uk ve a¤›r karl› k›fl flartlar›n-

da yaflayabilmek için, baz› kufl türleri sonbahar s›ras›nda bin-

lerce tohumu farkl› yerlere gömerler ve k›fltan aylarca sonra

hepsinin tam yerlerini hat›rlarlar.19

Kuflkusuz bir kuflun "haf›za"ya ve "ö¤renme" yetene¤ine

sahip olmas› çok büyük bir mucizedir. Ayn› zamanda evrimci-

lerin canl›lar›n evrimleflme süreci hakk›ndaki iddialar›n› an-

lams›z k›lmaktad›r. Evrim teorisi, kufllar›n duyduklar› sesleri

nas›l haf›zalar›nda saklad›klar›n› ve sonra bunlar› nas›l yerli

yerinde kulland›klar›n› aç›klamaktan acizdir. Böyle bir haf›za-

Konuflan Kufllar Mucizesi



ya nas›l sahip olduklar›, evrimci izahlarla aç›klanmas› mümkün

olmayan bir olayd›r. (Detayl› bilgi için bkz. "Ses Taklidi Yapan Kufl-

lar Evrim ‹ddialar›n› Geçersiz K›lmaktad›r" bölümü)

Bir kuflun beyninde -küçücük bir et parças›nda- ö¤rendikle-

rini kaydedece¤i bir sistemi kendi kendisine kurmas› imkans›z-

d›r. Böylesine özel bir yap›n›n tesadüf eseri kuflun beyninde olufl-

mas› da mümkün de¤ildir. Kufllar›n haf›zalar›nda ses ve bilgileri

kaydedebilmeleri, Allah'›n bu canl›lara verdi¤i pek çok yetenek-

ten sadece biridir. 

Konuflan Kufllar Üzerinde Yap›lan Deneyler

Harvard Üniversitesinden Prof. Irene Pepperberg, gri Afrika

papa¤an› (psittacus erithacus) üzerinde yapt›¤› çal›flmalarla,

Allah'›n konuflan kufllara verdi¤i ola¤anüstü yeteneklerin bir k›s-

m›n› aç›¤a ç›karm›flt›r. 

Irene Pepperberg ve arkadafllar› bu çal›flmalar s›ras›nda

Alex'e, anlams›z kelime ya da cümleleri tekrar tekrar yinelemek

yerine, basit ama anlaml› konuflmalar yapt›lar. Örne¤in bir kifli

"anahtar nerede?" diye soruyor ve di¤eri de anahtar› kald›rarak

"anahtar burada" diyordu. Birinci kifli, "anahtar›n rengi ne?" diye

sordu¤unda di¤er kifli rengini söylüyordu. Ayn› çal›flmay› farkl›

kategorilerde, flekil ve içerik aç›s›ndan da tekrar ettiler. Bu çal›fl-

malar›n ard›ndan Alex kelimeleri yerli yerinde kulland›¤›nda is-

tedi¤i nesne ona veriliyor ve ona iyi bir kufl oldu¤u söyleniyor-

du. Bu e¤itimle Alex, daha önce de belirtti¤imiz gibi, 100 nesne-

nin isim, flekil, renk ve yap›s› hakk›ndaki sorulara do¤ru cevap

vermeyi ö¤rendi.20 Alex, deney yapan kiflilerin kendisine ne de-

di¤ini anl›yor ve onlarla anlaml› bir flekilde konufluyordu. Bunu,

konuflan iki kifliyi gözlemleyerek baflarm›flt›. Ço¤u zaman yan›

bafl›nda sistemli olarak birbirlerine soru soran iki kifliyi dinledi.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bir süre sonra, "beni kafl›y›n", "patlam›fl m›s›r istiyorum" gibi is-

teklerini dile getirmeye bafllad›. E¤er istedi¤i yemekten farkl› bir

fley verilirse bunu reddediyor ve iste¤ini yineliyordu. Belirli yer-

lere götürülmeyi istiyordu. Örne¤in, "beni iskemleye götürün"

diyor, e¤er yanl›fl yere götürülürse götüren kiflinin kolundan in-

miyor ve iste¤ini tekrar ediyordu. 

Bir baflka deneyde ise Alex'e, bir tepsi içinde 7 madde -örne-

¤in mor anahtarl›k, sar› odun, yeflil deri, mavi ka¤›t, turuncu

mandal, gri kutu, k›rm›z› kamyon- gösterilip hangisi gri diye so-

ruldu¤unda, Alex yedi nesneye de dikkatlice bak›p "kutu" diye

cevap veriyordu. Sonra tepsiye k›rm›z› üçgen ka¤›t ve mavi üç-

gen tahta konarak hangisi ayn› diye soruldu¤unda "flekil" diye

cevap veriyordu.21

Papa¤anlar›n ve di¤er konuflan kufllar›n yetenekleri üzerine

yap›lan araflt›rma ve deneyler, Alex ile s›n›rl› de¤ildir. Oldukça

flafl›rt›c› örneklerden biri de, Mavi Kufl ad›ndaki küçük bir papa-

¤and›r. Bu kufl, çal›flmalara baflland›ktan sonra birkaç hafta için-

de kelimelerle anlaml› bir flekilde konuflmaya bafllam›flt›r. Mavi

Kufl, istedi¤i fleyleri anlafl›l›r flekilde sorabilmeyi ö¤renmiflti. Ka-

Konuflan Kufllar Mucizesi
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Allah'›n dilemesi ile bu hayvanlar, kendi beyin kapasitelerinden beklen-
meyecek ölçüde üstün bir yetenek göstermekte ve insanlar› hayrete dü-
flürecek davran›fllar sergilemektedirler. 



fesinin ya da baflka herhangi

bir kap›n›n aç›lmas›n› istedi-

¤inde "kap›y› aç›n", birinin

yedi¤i fleyi yemek istedi¤in-

de "biraz alabilir miyim?",

dufl almak için muslu¤un

aç›lmas›n› istedi¤inde "dufl

al" gibi ifadeler kullanabili-

yordu.22

Mavi Kufl'a kelimeler di-

rekt olarak ya da flekillerle

ö¤retilmemiflti. Bunun yerine

e¤iticisi Sheryl C. Wilson, kufla sanki anl›yormufl gibi kelimeleri

yavaflça ve yerli yerinde söylemekteydi -örne¤in kafesinin kap›s›-

n› açt›¤›nda "kap›y› aç" demek gibi. Bu metodla kufl, k›sa bir süre-

de flu kelimeleri söylenmesi gereken yerlerde söylemeye bafllad›: 

"Nas›ls›n?", ?"Ne yap›yorsun?", "Nereye gidiyorsun", "Mer-

haba", "Günayd›n", "‹yi geceler" ve "Uykucu küçük kufl". Ayr›ca

sahibinin "Afla¤› in", "Lütfen kafesine git", "Hay›r" gibi isteklerini

anl›yor ve onlara uyuyordu. Ve sahibi onu ne zaman ça¤›rsa, ona

do¤ru uçuyordu.23

Tüm bu bilgiler, bir k›s›m kufllar›n da insanlar gibi genel ya

da soyut kavramlar kullanabildi¤ini, geçmifl bilgileri haf›zalar›n-

da saklay›p hat›rlayabildiklerini ortaya koymaktad›r. ‹nsanlar›n

kulland›klar› sesleri taklit etmeye anatomik yap›lar› müsait olan

papa¤anlar gibi, di¤er baz› kufllar da insanlarla anlaml› flekilde

konuflabilmektedirler. Kuflkusuz bunlar, Allah'›n yaratmas›ndaki

ilim ve akl›n birer göstergesi olarak bizi düflünmeye sevk etmek-

tedir. Kufllar› konuflma, taklit etme gibi çeflitli kabiliyetlerle yara-

tan Allah't›r. Allah'›n dilemesi ile bu hayvanlar, kendi beyin ka-
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pasitelerinden beklenmeyecek ölçüde üstün bir

yetenek göstermekte ve insanlar› hayrete düflürecek

davran›fllar sergilemektedirler. Do¤ada bulunan bu

ve benzeri daha binlerce örnek, insanlar›n Allah'›n

gücünü ve kudretini bir kez daha görmelerine arac›

olmakta; Allah'› gere¤i gibi tan›mayan pek çok insa-

n›n yarat›l›fl gerçe¤ini düflünmesini sa¤larken, iman edenlerin

imanlar›n›n daha da güçlenmesine vesile olmaktad›r. 

Allah, gökte ve yerde bulunan say›s›z yarat›l›fl delili üzerin-

de düflünmemizi emretmifltir. Ancak unutulmamal›d›r ki, yaln›z-

ca vicdan›n›n sesini dinleyen insanlar bu aç›k delilleri görebilecek

ve Allah'›n izniyle bunlar›n anlam›n› kavrayabileceklerdir: 

Üzerlerindeki gö¤e bakm›yorlar m›? Biz, onu nas›l bina et-

tik ve onu nas›l süsledik? Onun hiçbir çatla¤› yok. Yeri de

(nas›l) döfleyip-yayd›k? Onda sars›lmaz da¤lar b›rakt›k ve

onda 'göz al›c› ve iç aç›c›' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik.

(Bunlar,) '‹çten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle ba-

kan bir iç göz' ve bir zikirdir. (Kaf Suresi, 6-8)





Konuflan Kufllar Mucizesi

58

PAPA⁄AN VE MUHABBET KUfiLARININ

KONUfiMALARINDAN ÖRNEKLER.. .

SEN‹N ADIN NE? BILL, BILL GATTER.
BEN fiIK B‹R PAPA⁄ANIM. EVET.

SEN‹ GÖREB‹L‹YORUM. BOO!O NED‹R? B‹R F‹NCAN ÇAY. O NED‹R?

... B‹R KÖPEK NE DER? HAV HAV. B‹R
KÖPEK NE DER? M‹YAV.

HAD‹, KONUfi BEN‹MLE!

YARAMAZ, YARAMAZ ÇOCUK!



Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Yukar›daki kareler Nature yay›nlar›n›n "Parrots: Look Who's Talking" (Papa¤anlar: Ba-
k›n Kim Konufluyor) adl› belgeselinden al›nm›flt›r. Burada yer verdi¤imiz ifadeler papa-
¤anlar›n ve muhabbet kufllar›n›n ö¤renebildikleri cümlelerden sadece birkaç›d›r. 

MERHABA BAY DAVID ATTENBOROUGH.
S‹Z ‹Y‹ B‹R‹S‹N‹Z.

ELDEK‹ B‹R KUfi, ÇALIDAK‹ ‹K‹ KUfiA
BEDELD‹R.

BAK NE YAPTIN.

ÖYLEYSE SEV‹ML‹ ÇOCUK K‹M?

OLMAK YA DA OLMAMAK. ‹fiTE BÜTÜN
MESELE BU. CANDY (fiEKER) B‹R YILDIZ.

KARA KOYUN. YÜNÜN VAR MI? EVET
EFEND‹M. B‹R TANE SAH‹P ‹Ç‹N. B‹R TANE...







Kufllardaki ‹letiflim ve Sinyalleflme 

Kufllar bak›fl, a¤›z hareketi, belirli tüylerin kald›r›lmas›, boy-

nu uzatma, çömelme, s›çrama, kanat ç›rpma gibi hareketlerle an-

laml› bir iletiflim gerçeklefltirirler. Her kufl türü kendi vücut lisa-

n›na sahip olmas›na ra¤men, birçok tür belirli hareketleri ayn› fle-

kilde yorumlar. Örne¤in çeflitli türler gagay› yukar› do¤ru kald›r-

may› "uçaca¤›m"; gö¤sü afla¤› do¤ru hareket ettirmeyi "dikkatli

ol" ya da "tehlike" olarak yorumlar. Baz› türler de, kuyruk tüyle-

rini kald›rmay› "seni tehdit ediyorum"; tepelerindeki parlak

renkleri göstermeyi genellikle "sald›rmaya haz›r›m" diye alg›lar-

lar. Kufllar, bak›fllar›ndaki de¤iflim ile hem hofllanmama, küskün-

lük gibi negatif hisleri hem de zevk, nefle ve merak gibi olumlu

hisleri bildirirler. 24
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Kufllar yüz ifadelerini kullanarak çevrelerine çeflitli mesajlar

verirler. Yüz ifadesi çene ya da gagan›n hareketleriyle veya kafa-

n›n üzerindeki tüylerin flekliyle sa¤lan›r. Baz› türlerde gözün üs-

tündeki tüyler de di¤er tüylerden ba¤›ms›z olarak hareket eder-

ler. Ayr›ca birçok kufl türü, gagalar›n› açarak gösteri yapar; örne-

¤in esmer kurba¤a-a¤›z (frogmouth) kuflu gagas›n› açarak parlak

yeflil renkteki genifl a¤›z bofllu¤unu gösterir. Bu, kuflun büyüklü-

¤ünü vurgular ve oldu¤undan daha korkutucu gözükmesini sa¤-

lar. Di¤er baz› kufl türleri de tehdit unsuru olarak gagalar›n› açar-

lar, bunu yaparken genellikle ses ç›karmazlar, fakat bazen bu

gösteriyi fliddetli nefes sesleri ile zenginlefltirirler.25

Görüldü¤ü gibi kufllar ç›¤l›klar, flark›lar ve vücut lisa-

n› -gözlerde, ibikte, gagada, tüylerde,
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kanatlardaki de¤iflim- sayesinde iletiflim kurarlar. Kufllar, sürüle-

rindeki di¤er üyelerle, komflular› veya aile bireyleri ile iletiflim

kurmak için de çok çeflitli sesler ç›kar›rlar. Bu sesler, k›sa basit

ça¤r›lardan flafl›lacak derecede uzun ve kompleks flark›lara kadar

de¤ifliklik gösterir. Bazen kufllar çeflitli araçlar (a¤açkakanlar) ya

da özel tüyler (Amerikan a¤açkakan›) kullanarak sesler üretirler. 

Dolay›s›yla kufllarda iletiflim dedi¤imiz zaman bu ifade, be-

lirli bir türün bireyleri aras›ndaki görme, duyma ve kokuya daya-

l› iletiflimlerini de kapsamaktad›r. Koku sistemi zay›f olan kufllar,

temel olarak ses ve görme ile iletiflim kurarlar. Görüfl koflullar› za-

y›f oldu¤unda, örne¤in gece ya da s›k yapraklarla kapl› bölgeler-

de ses kullanmak avantajl›d›r. Uzak mesafeler için ise sesli mesaj-

Konuflan Kufllar Mucizesi
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Yukar›daki resimlerde, ötücü kufllardan olan kanaryan›n iflitme ve
flark› söyleme s›ras›nda beyninde aktif olan bölgeler gösterilmektedir.

SESS‹ZL‹K ‹fi‹TME VE fiARKI SÖYLEME

SADECE ‹fi‹TME SADECE fiARKI SÖYLEME



lar en ideal haberleflme yöntemidir. E¤er koflullar uygunsa, kuflla-

r›n flark›lar› birkaç kilometrelik mesafeden duyulabilir. 

fiark›lar›n yan› s›ra gri Afrika papa¤an› Alex örne¤inde gör-

dü¤ümüz gibi, kufllar›n, insanlarla paylaflt›¤› kavrama ve iletiflim

becerileri de vard›r. Baz› durumlarda anaokul ça¤›ndaki çocuklar

ile eflde¤er yetenekler sergiler, sosyal etkileflim yoluyla baz› söz

dizilimlerini ve insan iletiflimine ait unsurlar› ö¤renirler. Bu pa-

pa¤anlar yaln›z kald›klar›nda ses oyunlar› yaparlar ve insanlar›n

bulunduklar› ortamlarda mevcut konuflma dizilimlerinden yeni-

lerini üretmek için sesleri birlefltirirler. Bu yetenekleri, bu canl›la-

ra veren, yerde ve gökteki herfleyi yaratan ve onlar› birbirinden

üstün özelliklerle donatan Allah't›r. Dolay›s›yla çevremizde gör-

dü¤ümüz üstünlüklere ve güzelliklere olan övgülerimiz, övgüye

lay›k olan Allah'a aittir.

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Kufllar›n Ça¤r› Dili ve fiark›lar›

Kufllar, ç›kartt›klar› son derece güçlü ve yüksek frekansl›

seslerle birbirlerine ça¤r›da bulunurlar. Yaln›zca birkaç kufl türü-

nün sesleri yoktur: Pelikanlar, leylekler ve baz› akbabalar. Kuflla-

r›n kendi aralar›nda kulland›klar› akustik yap›daki sesler, bir

ça¤r› dili oluflturur. Kufllar›n flark›lar› ise, bundan daha uzun sa-

y›labilecek, ço¤u zaman melodiler içeren bir dizi notadan oluflur.

fiark›lar genellikle kufllar›n kendi aralar›nda kur yapmalar›yla

iliflkilidir. 

Ça¤r›lar, flark›lardan daha basittir ve her iki cins taraf›ndan

da kullan›l›r. Kufllar›n flark›lar› ço¤unlukla ilkbaharda duyulur-

ken, ç›¤l›klar› ise y›l boyunca duyulur. Kufl ç›¤l›klar› büyük bir

enerji harcanmadan basit bir mesajla çabuk iletiflimi sa¤lar.26 Bu

ça¤r›lar›n bafll›ca ifllevleri flöyle s›ralanabilir:

- Bir kuflun "tür"ünü tan›mlamak

- Bir kuflun yerini belirlemek

- Bölge tespit edip buray› korumak 

- Besin kayna¤› oldu¤unu bildirmek

- Yavrulara ebeveynlerini tan›tmak

- Sürüyü birarada tutmak

- Düflman›n varl›¤› hakk›nda uyarmak 

- Düflmanlar› korkutmak
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- Cinsiyeti aç›klamak

- Kur yapmak

- Yuvayla ilgili görevlerde -besleme ya da kuluçka gibi- so-

rumluluk de¤iflimi yapmak

- Pratik yaparak flark›y› mükemmellefltirmek

Kufllar›n flark›lar› ço¤u zaman gelifligüzel ç›kar›lan sesler

de¤ildir. Kufllar›n söyledi¤i flark›lar belli bir anlam tafl›yan, bir

amaca yönelik söylenen melodilerdir ve ola¤anüstü çeflitlili¤e sa-

hiptir. fiark›lar, kufllar›n ça¤r› ve sinyal kullanarak seslenmelerin-

den çok daha kompleks bir olayd›r. Genellikle erkekler taraf›n-

dan gösteri yapmak, bölgeyi savunmak veya kur yapmak için

kullan›l›r. fiark›lar›n sosyal bir fonksiyonu oldu¤u da düflünül-

mektedir. Çiftler yuva infla ederlerken de flark› yoluyla iletiflim

kurarlar. Ayr›ca kafes kufllar› üzerinde yap›lan deneyler, ayr› ka-

feslerde bulunan kufllar›n flark› söylemeyi ö¤renmesini kolaylafl-

t›rd›¤›n› göstermifltir.27

Ötücü kufllarda difliler ve erkekler farkl› beyin yap›lar›na sa-

hiptir, özellikle de ses üretiminin söz konusu oldu¤u alanlarda.

Birçok ötücü kufl aras›nda erkekler flar-

k› söylerken difliler flark› söylemez-

ler. Kufl türlerinde erkekler eflle-
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Sinek kufllar›n›n flark›lar› ve bunlar› nas›l ö¤ren-

dikleri araflt›rmac›lar› hayrete düflürmüfltür. Her

flark› bireyin kendine özeldir. Sinek kufllar›, do-

¤ufltan gelen bir özellik olarak de¤il, anne baba-

lar›ndan ö¤renerek flark› söylerler.

(http://www.abc.net.au/worldtoday/s162563.htm)

Harun Yahya (Adnan Oktar)



rini ça¤›rmak ya da bir a¤aç, direk veya kabloyu yerleflim alan›

olarak belirlemek için bir "flark› noktas›" kullan›rlar. Her kufl tü-

rü kendine ait karakteristik bir flark› söyler, fakat bu flark›lar yafl,

cinsiyet, co¤rafi konum ve y›l›n belirli zamanlar›na göre de¤iflik-

lik gösterir. Örne¤in çay›rlarda yaflayan kufl türleri "uçufl flark›la-

r›" kullan›r. Ya¤mur ormanlar› gibi yo¤un bitkilerin ya da kal›n

sazl›k yataklar›n›n oldu¤u bölgelerde yaflayan kufllar ise, yüksek

sese sahiptir, çünkü bitkiler görüntüyü kesti¤i kadar sesi de

emerler. Bu yüzden kufllar genellikle, yaflad›klar› ortam›n yap›s›-

na uygun olan flark›lar› kullan›rlar.

Görüldü¤ü gibi kufllar bulunduklar› mekana ve amaçlar›na

en uygun olan yöntemi kullanmaktad›rlar. Her kuflun hangi or-

tamda hangi flark›y› söyleyece¤ini bilmesi, söyleyece¤i flark›n›n

anlam ve amaç tafl›mas› bir kuflun kendisinin hesaplayabilece¤i

bir durum de¤ildir. Ak›l ve muhakemeden yoksun canl›lar›n,

böylesine ak›l ve öngörü alameti tafl›yan davran›fllar sergile-

meleri Allah'›n canl›lara ilham›d›r. Allah her canl›y› ihti-

yac› olan özelliklerle yaratmakta ve onlara ak›lc› dav-

ran›fllar ilham etmektedir.
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Uyar› sesleniflinin yap›ld›¤› yer kolay belirlenemez. Bir kayna¤› duymak ve

yerini belirlemek genellikle iki kulakla baflar›l›r. Kufllar da kulaklar› saye-

sinde, yo¤unluk ve zaman fark› gibi mesaj›n önemli unsurlar›n› de¤erlen-

dirir ve karfl›laflt›r›rlar. Böylece mesaj›n flifresini çözer ve gönderenin yeri-

ni belirlerler. Ses dalgas›n›n bir kula¤a ve sonra di¤er kula¤a ulaflmas›

aras›ndaki zaman fark›, düflük frekanslarda daha etkili bir netice verir.

Frekans yükseldikçe sesin dalga boyu düfler, dinleyicinin bafl›n›n büyük-

lü¤üne göre dalga boylar› aras›ndaki fark› anlamak güçleflir. Bu yüzden

de sesin kayna¤›n›n yerini belirlemek zorlafl›r. Öte yandan dinleyicinin ku-

lak aral›¤›n›n mesafesine ba¤l› olarak, her bir kula¤a sesin ulaflmas› ara-

s›ndaki zaman fark›n› kullanarak, sesin kayna¤›n› tespit etmenin imkans›z

oldu¤u bir ses frekans› da vard›r. E¤er bir kufl bu frekans›, alarm olarak

kullanm›flsa kendisini de do¤al olarak düflman›ndan korumufl olur. (Les-

ley J. Rogers & Gisela Kaplan, Songs, Roars and Rituals, Communication

In Birds, Mammals and Other Animals, USA, 2000, ss. 93-94)  Bu üstün

yetenek Allah'›n kufllarda tecelli ettirdi¤i yarat›l›fl harikalar›ndan biridir.







Bölüm 
-3-

Ses Taklidi Yapan
Kuşlar Evrimci 

İddiaları Geçersiz
Kılmaktadır



E vrim teorisinin, di¤er tüm alanlarda oldu¤u

gibi kufllar›n evrimi konusundaki iddialar›

da çeliflkilerle doludur. Evrim teorisinin sa-

vunucular› araflt›rma ve bulgular›n›n sonuç-

lar›na göre de¤il, birtak›m varsay›mlar ve ön

kabuller do¤rultusunda iddialarda bulunurlar. Evrim teorisinin

mant›ks›zl›klar›, çeliflkileri pek çok kitab›m›zda bilimsel delille-

riyle sunulmufl, iddialar›n›n geçersizli¤i evrimcilerin kendi itiraf-

lar›yla gözler önüne serilmifltir (Detayl› bilgi için bkz. Hayat›n

Gerçek Kökeni, Evrim Aldatmacas›, 20 Soruda Evrim Teorisinin Çökü-

flü, Harun Yahya). Dolay›s›yla bu kitapta sadece kufllar›n, çeflitli

fiziksel özellikleri ve ses taklidi yetenekleri ile evrim iddialar›

aleyhinde nas›l bir delil oluflturduklar› konusuna de¤inece¤iz.

Ses Taklidi Yapmay› Ö¤renen Kufllar 

Hayali Evrim A¤ac›n›

Altüst Etmektedir

Darwin, türlerin çeflitlili¤ini

aç›klamak için hayali bir soy a¤ac›

çizmifl, tüm canl›lar›n ortak bir atadan

geldiklerini ve birbirlerinden türeyerek

çeflitlendiklerini öne sürmüfltü. Ancak,

evrim teorisinin belkemi¤i oldu¤u id-

dia edilen bu hayali hayat a¤ac›, gerek

paleontoloji alan›ndaki gerekse molekü-

Harun Yahya (Adnan Oktar)



ler düzeydeki bulgular sonucunda altüst olmufltur. 

Bu hayali soy a¤ac›n› pek çok aç›dan geçersiz k›lan önem-

li örneklerden biri de taklit ve konuflma yetene¤ine sahip kufl-

lard›r. 

1. Ses Taklidi Yapan Üç Kufl Grubu -Ötücü Kufllar, Papa¤an-

lar ve Sinek Kufllar›- Aralar›nda Bir Akrabbal›k Kurulamad›¤›

Halde, Benzer Fiziksel ve Zihinsel Özelliklere Sahiptirler:

Evrimcilere göre yap›sal ve zihinsel benzerlikler nedeniyle,

ötücü kufllar, papa¤anlar ve sinek kufllar›n›n ortak bir atadan gel-

meleri gerekmektedir. Ancak bu kufl kategorileri evrimcilerin

Konuflan Kufllar Mucizesi
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Darwin, türlerin çeflitlili¤i-
ni aç›klamak için hayali
bir soy a¤ac› çizmifl, tüm
canl›lar›n ortak bir atadan
geldiklerini ve birbirlerin-
den türeyerek çeflitlendik-
lerini öne sürmüfltü. An-
cak bugünkü bilimsel bul-
gular bu iddialar› yalanla-
makta, canl›lar›n ayr› birer
tür olarak yarat›ld›klar›n›
göstermektedir.

INSAN

KUfiLAR

HAYAL‹



varsayd›¤› soy a¤ac›na göre birbirinden çok farkl› kollarda yer al-

maktad›r ve aralar›nda herhangi bir akrabal›k kurulamamakta-

d›r. Üstelik böyle bir ortak ata ne fosil kay›tlar›nda bulunmufl, ne

de bu kufl türlerine yak›n di¤er türlerde benzer bir özelli¤e rast-

lanm›flt›r. Bu nedenle evrimciler, evrim a¤ac›na göre birbirlerin-

den son derece uzak olan bu farkl› kufl kategorilerinin nas›l olup da

son derece kompleks bir özellik olan konuflma ve ses taklit etme ye-

tene¤ine sahip olduklar› konusunda cevaps›z kalmaktad›rlar.

Yap›lan araflt›rmalar ise, evrimcileri gittikçe ç›kmaza sok-

maktad›r. Örne¤in, 1990 y›l›nda Anna sinek kuflu olarak bilinen

(Calypte anna) bir kufl türü üzerinde yap›lan deneylerde, erkekle-

rin birbirlerinin ötüfllerini taklit ettikleri tespit edilmiflti. Bu du-

rum, sinek kufllar›n›n flark›lar› ö¤renebildi¤ini gösteren bir delildi.

Ses taklidi yapan kufllar üzerinde yap›lan çal›flmalar sonucunda

bilim adamlar›, flark› söyleyen sinek kufllar›n›n beyinlerinin yedi

ayr› bölgesinin aktif hale geldi¤i sonucuna vard›lar. Bu, ötücü kufl-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Amerikal› ve Brezilyal› bilim adamlar›n›n sinek kufllar› üze-
rinde yapt›klar› araflt›rmalar da, kufl flark›lar›n›n evrim-

leflti¤i yönündeki as›ls›z iddialar› çürüten deliller ara-
s›ndad›r. Hayali evrim a¤ac›na göre birbirlerin-

den evrimsel aç›dan uzak oldu¤u söylenen

sinek kufllar›,
papa¤anlar ve di¤er ötü-
cü kufllar, flafl›rt›c› derecede
benzer beyin yap›lar›na sahip-
tirler. Bu durum, söz konusu
kufllar›n ortak bir atan›n torunlar›

de¤il, ortak bir tasar›m›n eserleri
oldu¤unu göstermektedir. 



lar ve papa¤anlardaki yap›yla büyük benzerlik göstermekteydi. 

Keflfedilen bu gerçek, canl›lar aras›ndaki sözde evrimsel

aflamalar aç›s›ndan çok büyük sorunlar oluflturmufltur. Seslen-

dirme yapabilen kufl cinslerinin ötüflleri, genetik olarak yerleflik,

sonradan ö¤renilmemifl sesleri içermektedir. Ancak bunlar›n

içinden yaln›z üç kufl kategorisi –ötücü kufllar, papa¤anlar ve si-

nek kufllar›- yetiflkinlerinden flark› ö¤renme ve bunlar› do¤ru bir

flekilde tekrar etme yetene¤ine sahiptir. Araflt›rman›n baflyazar›

Duke Üniversitesi T›p Merkezi

nörobiyologlar›ndan Erich Jar-

vis'e göre bu tür sesli ö¤renme

flekli, insanlar›n konuflmay› ö¤-

renme sürecine çok benzemek-

tedir. Bu araflt›rman›n flafl›rt›c›

olmas›, ses ö¤renme (vocal lear-

ning) becerisine sahip kufllar›n,

sözde evrimsel flemaya göre çok

farkl› uçlarda bulunmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Üstelik ev-

rimciler taraf›ndan bu kufllar›n sözde yak›n akrabalar› olduklar›

iddia edilen kufllar›n hiçbiri benzeri flark›lar› ö¤renememektedir.

Bu konu ile ilgili iki evrimci senaryo bulunmaktad›r: Birinci-

si, tüm kufllar›n gerekli beyin yap›lar›na sahip olan ortak bir ata-

lar›n›n bulundu¤u ve nas›l olduysa yaln›z belirli kufl cinslerinin

sesleri ö¤renme yetene¤ini gelifltirdikleridir. Di¤er cinslerin ise

bunu baflaramad›klar› ve zaman içinde bu yeteneklerini kaybet-

tikleri fleklindedir. Ancak pek çok evrimciye göre dahi, bu senar-

yo itibar edilecek türden de¤ildir. Ünlü nörobiyolog Erich Jar-

vis'e göre, kufllarda ve memelilerde bu özelli¤in birden fazla kez

kaybedilmesi ve kazan›lmas› ileri derecede imkans›z görünmek-

tedir.28 Jarvis, e¤er bu tür geliflmemifl beyin yap›lar› varsa, bunla-
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r›n neden sürüngenlerde ve dinozorlarda da olmad›¤›n› sormak-

tad›r.29

Evrimcilerin öne sürdü¤ü ikinci senaryo ise, bu üç cinsin be-

yinlerindeki ö¤renme yap›lar›n›n birbirlerinden ba¤›ms›z olarak

evrimleflti¤idir. Bilimsel hiçbir dayana¤› olmayan bu iddia, kufl-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Sesleri taklit edebilme yetene¤i gösteren üç kufl  cinsi -papa¤anlar, sinek
kufllar› ve ötücü kufllar- sözde evrimsel soy a¤ac›na göre çok farkl› kollarda
bulunmaktad›r ve aralar›nda hiçbir evrimsel ba¤ kurulamamaktad›r. Görül-
dü¤ü gibi canl›lar aras›ndaki benzerlikler evrime delil oluflturmaz. Bu çaba,
bilim ad›na yap›lan tarafl› yorumlardan baflka bir fley de¤ildir. 



lardaki bu yetene¤in nas›l ortaya ç›kt›¤›, nesilden nesle nas›l ak-

tar›ld›¤›, bu yetenek için gerekli fizyolojik yap›n›n nas›l olufltu¤u

gibi en temel sorular› aç›klayamamaktad›r. Elbette evrimcilerin

daha bir tanesi için öne sürebilecekleri tutarl› bir aç›klama yok-

ken, "üç kufl türünde ayr› ayr› evrimleflmifltir" demelerinin ma-

kul bir yan› yoktur. Çünkü evrimin aç›klayamad›¤› bu olaylar

zincirinin, tesadüflerin eseri olarak 3 ayr› canl›da 3 ayr› süreç

içinde gerçekleflmesi, di¤er bir deyiflle kör ve fluursuz tesadüfle-

rin 3 ayr› kez mucizevi bir baflar› elde etmesi mümkün de¤ildir.

Bilimin ortaya koydu¤u gerçekler, evrimcilerin bu konudaki

çaresizliklerini de gözler önüne sermektedir. Erich Jarvis, elde

edilen bilimsel bulgular karfl›s›nda düfltü¤ü durumu flöyle dile

getirmektedir: 

... kufllar bizim modas› geçmifl evrim kavramlar›n› ... tekrar dü-

flünmemiz için bize meydan okuyor. E¤itimimiz boyunca bize

bu kademeli evrim kavram› afl›land›... Bize omurgal›lar›n solu-

can benzeri canl›lardan gelip bal›¤a, amfibiyenlere, sürüngen-

lere, kufllara, memelilere ve di¤erlerine evrimleflti¤i ve yaflayan

omurgal›lar›n bu vücut plan› ve beyin kapasitesindeki aflama-

lar› temsil etti¤i söylendi. Ve memelilerin bir kez olufltuktan

sonra bunlar›n primatlara ve sonra hiyerarflinin sonunda bulu-

nan insanlara evrimleflti¤i. Fakat omurgal›lar›n soy a¤ac›nda
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Erich Jarvis yapt›¤› araflt›rmalar
sonucunda kademeli evrim
kavram›n›n geçersiz bir iddia
oldu¤u sonucuna varm›flt›r.
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Yirmi üç kufl cinsinden flark› ö¤renme yetene¤ine sahip olan üçü-
nün (papa¤an, ötücü kufllar ve sinek kuflu) evrimcilerin hayali akra-

bal›k iliflkilerine göre birbirlerinden çok uzaklarda bulunmalar›
evrimci senaryolar› çürütmektedir. Evrim teorisinin iddias›na

göre, bu kufllar›n seslendirmeyi ö¤renmek için gere-
ken özelliklere, birbirlerinden ba¤›ms›z olarak t›pa-

t›p ayn› flekilde sahip ol-
mufllard›r. Ancak, tesadüf-

lerin böylesine komp-
leks yetenekleri, de¤il

üç farkl› kufl türüne, tek
bir türe kazand›rm›fl ol-
du¤unu düflünmek

bile tamamen
ak›ld›fl›d›r.

birbirlerinden geri veya ileri olduklar› yönündeki düflünce

kesinlikle yanl›flt›r.30

Evrimcilerin bel ba¤lad›klar› soy a¤ac›, canl›lar aras›nda ku-

rulmak istenen zorlama bir ba¤d›r. Canl›lar aras›ndaki benzerlik-

ler temel al›narak çizilen bu a¤aç, gerçekte hiçbir bilimsel zemi-

ne dayanmamaktad›r. Bunun kaç›n›lmaz bir sonucu olarak bu

sözde evrimsel soy a¤ac›, çeliflkilerle doludur. Bu çeliflkilere bir

örne¤i de ses taklidi yapan kufllar oluflturmaktad›r. Bu soy a¤ac›-

na göre çok farkl› kollarda olan üç canl› türü, son derece komp-

leks bir özelli¤e sahiptir ve üçünde de beyinlerinin ayn› yedi böl-

gesi seslendirmenin ö¤renilmesinde etkili olmaktad›r. Görüldü¤ü

gibi canl›lar aras›ndaki benzerlikler evrime delil oluflturmaz. Bu ça-

ba, bilim ad›na yap›lan tarafl› yorumlardan baflka bir fley de¤ildir.







CANLILAR ARASINDAK‹ BENZERL‹KLER, 

ORTAK ATADAN GELD‹KLER‹N‹ 

GÖSTERMEZ

Evrimciler iddialar›na delil olarak s›kl›kla canl›-

lar aras›ndaki benzerlikleri kullanmaktad›rlar. Örne-

¤in bir insan›n kolu, bir balinan›n yüzgeci ve bir yara-

san›n kanad›ndaki kemikler ayn› görevi görmektedir-

ler. Evrimcilere göre bu, sözkonusu canl›lar›n ayn› kö-

kenden geldiklerini ispat etmektedir. Ancak bu hatal›

bir düflüncedir. Sözkonusu benzerlik tüm canl›lar›n

ortak bir plana göre dizayn edilmifl olduklar›n›n

delilidir. Bir Yarat›c›'n›n tüm canl›lar› benzer bir plan

çerçevesinde yaratm›fl oldu¤u, tüm canl›lar›n ihtiyaç-

lar›na göre biçimlendirilmifl oldu¤u do¤ada gözlemle-

di¤imiz aç›k bir gerçektir. Nitekim bilimsel kan›tlar›

inceledi¤imizde, bu aç›klaman›n, yani "ortak tasar›m"

aç›klamas›n›n do¤ru oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
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E¤er Canl›lar›n Ortak Atadan Geldikleri ‹spatlanmak

‹steniyorsa Bir Mekanizma Gösterilmelidir, Ancakk

Böyle Bir Mekanizma Yoktur

Canl›lar›n ortak bir atadan geldikleri iddias› kan›tlanmak is-

teniyorsa buna delil olarak canl›lar aras›ndaki benzerliklerin kul-

lan›lmas› yeterli de¤ildir. Bu iddiay› kan›tlamak için bir mekaniz-

man›n ortaya konulmas› daha do¤ru olacakt›r. Oysa böyle bir

mekanizma henüz ortaya konmufl de¤ildir. Örne¤in yarasalar›n

atalar› olan fare veya bir çeflit maymunun kolu hangi mekaniz-

malar çerçevesinde ve nas›l kanada dönüflmüfltür? Ya da köpek

benzeri bir hayvan›n ayaklar› hangi mekanizmayla, nas›l olup da

balina yüzgecine dönüflmüfltür? Evrim teorisine göre bunu ger-

çeklefltirmesi gereken iki mekanizma do¤al seleksiyon ve mutas-

yondur. Ancak bu iki mekanizma, belirli bir evrim süreci içinde-

ki ara aflamalar canl›ya yarar sa¤l›yorsa anlam tafl›r. Oysa sözü-

nü etti¤imiz organlar›n eksik formlar› canl›lara bir yarar sa¤la-

maz, aksine onlar› sakat hale getirerek dezavantaj nedeni olurlar.

Dolay›s›yla canl›lar›n kompleks organlar›n› oluflturabilecek, bu

organlara karfl›l›k gelen genetik bilgiyi üretecek bir do¤a meka-

nizmas› yoktur. 

Do¤ada Birçok Canl›n›n Yap›lar› Birbirine Benzemektedir An-

cak Bunlar›n Ortak Atadan Geldikleri ‹dddia Edilmemektedir

Do¤ada birçok canl›n›n organlar› birbirine benzemekte, an-

cak evrimciler bunlar›n ortak atadan geldiklerine dair herhangi

bir iddiada bulunamamaktad›rlar. Örne¤in ahtapotlar›n gözleri

ve insanlar›n gözleri birbirlerine çok benzemektedir, ancak bu or-

ganlar evrimcilere göre ortak kökenden gelen benzer yap›lar (ya-

ni "homolog") de¤illerdir. Hem sineklerin, hem de kufllar›n ka-

natlar› vard›r, ancak bunlar yine homolog olarak nitelendirilme-

mektedirler. Evrimcilerin büyük benzerlikler tafl›yan bu canl›lar
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aras›nda evrimsel akrabal›k iddia edememelerinin nedeni, fosil

kay›tlar›na ve morfolojiye göre ç›kar›lan evrim a¤açlar›nda bu

canl›lar›n birbirlerinden çok uzak düflmeleridir. Evrimciler bu

nedenle bu organlar› "homolog" de¤il "analog" (yani aralar›nda

ortak köken olmamas›na ra¤men benzer) yap›lar olarak tan›m-

larlar. Ancak baz› benzer yap›lar "analog" olabiliyorsa, neden

hepsi böyle olmas›n? Bu soruya karfl› evrimcilerin getirebildikle-

ri tutarl› bir cevap yoktur. 

Bunu bir cevapla de¤il, hayali bir kavram öne sürerek geçifl-

tirmeye çal›fl›rlar. Kavram›n ismi "paralel evrim"dir. Paralel ev-

rim, birbirleriyle evrimsel iliflki içinde olmayan, ancak zaman

içinde benzer özellikleri kazanm›fl oldu¤u iddia edilen canl›lara

ve organlara atfedilir. Örne¤in ahtapotlar -omurgas›z ve dolay›-

s›yla evrimcilere göre ilkel canl›lar olmalar›na ra¤men- geliflmifl

bir memeli olan köpek kadar ak›ll›d›rlar. Burada "zeka" faktö-

rünün, birbirinden ayr› ayr› geliflti¤i id-

dia edilmekte ve bu hayali ol-

gu evrimciler taraf›n-



dan "paralel evrim" olarak nitelendirilmektedir. Oysa gerçekte

ahtapotlar›n evrime göre ilkel canl›lar olmalar› sebebiyle zeka

düzeyleri çok düflük canl›lar olmalar› gerekmektedir. Bir di¤er

örnek ise uçmad›r. Baz› memelilerin, sineklerin, kufllar›n ve soyu

tükenmifl sürüngenlerin kanatlar› vard›r; yani uçma en az 4 kere

ayr› ayr› canl› kollar›nda evrimle ortaya ç›km›flt›r. Peki acaba ne-

den bu canl› gruplar› ayr› ayr› evrim yollar›ndan ayn› sonuca

ulaflm›fllard›r? Bu apayr› canl› gruplar›n›n tesadüfi evrim süreci

içinde ayn› organ yap›lar›na ulaflmalar› mümkün müdür? Neden

tesadüfler her defas›nda ayn› "ortak tasar›m"› izleyeceklerdir?

Tüm bu sorular tesadüf aç›klamas›n›n saçma oldu¤unu ve canl›-

lardaki ortak tasar›m›n, ancak ortak bir tasar›mc›n›n varl›¤›yla,

yani Allah'›n yaratmas›yla aç›klanabilece¤ini gösterir. 

Moleküler Kan›tlar, Benzerliklerin Ortak Atayla Aç›klanabile-

ce¤i ‹ddias›n› Çürütmektedir

Evrim teorisinin canl›lardaki benzer yap›lar konusundaki

iddialar›n› çürüten en önemli kan›tlar ise, moleküler biyolojiden

gelmektedir. 

Canl›lar›n organlar›n› kodlayan genlerin yap›s› çözülmeden

önce, benzer organlar›n ortak bir atadan geldi¤i iddias› evrimci-

lerce makul gösteriliyordu. Ancak genler hakk›ndaki bilgiler art-

t›kça, benzer organlar› kodlayan genler karfl›laflt›r›lmaya bafllan-

d› ve bu organlar›n ço¤u zaman çok farkl› genler taraf›ndan kont-

rol edildi¤i ortaya ç›kt›. Bu, ortak ata iddias›na öldürücü bir dar-

beydi. 

Bu darbenin önemli bir örne¤i, karada yaflayan omurgal›la-

r›n tamam›nda rastlanan "befl parmakl›" (pentadactyl) el yap›s›

hakk›nda ortaya ç›kan gerçeklerdir. 

Bir kurba¤an›n, kertenkelenin, sincab›n ya da maymunun el
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ve ayaklar› befl parmakl›d›r. Hatta kufllar›n ve yarasalar›n kemik

yap›lar› da bu temel tasar›ma uygundur. Evrimciler ise tüm bu

canl›lar›n tek bir ortak atadan geldi¤ini iddia etmektedirler ve

befl parmakl›l›k olgusunu da uzun zaman buna delil saym›fllard›r. 

Oysa bugün evrimciler bile, aralar›nda hiçbir evrimsel iliflki

kuramad›klar› farkl› canl› gruplar›nda befl parmakl›l›k özelli¤i

oldu¤unu kabul etmektedirler. Örne¤in evrimci biyolog M. Co-

ates, 1991 ve 96 y›llar›nda yay›nlad›¤› iki ayr› bilimsel makaley-

le, befl parmakl›l›k (pentadactyl) olgusunun, birbirinden ba¤›ms›z

olarak iki ayr› kez ortaya ç›kt›¤›n› belirtmektedir. Coates'e göre,

befl parmakl› yap›, hem anthracosaurlarda hem de amfibiyenler-

de birbirinden ba¤›ms›z olarak ortaya ç›km›flt›r.31 Bu bulgu, befl

parmakl›l›k olgusunun "ortak ata" varsay›m›na delil oluflturama-

yaca¤›n›n bir göstergesidir.
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Bugün evrimciler bile, aralar›nda
hiçbir evrimsel iliflki kuramad›klar›
farkl› canl› gruplar›nda befl par-
makl›l›k özelli¤i oldu¤unu kabul
etmektedirler. Bir kurba¤an›n, ker-
tenkelenin, sincab›n ya da may-
munun el ve ayaklar› befl parmak-
l›d›r. Hatta kufllar›n ve yarasalar›n
kemik yap›lar› da bu temel tasar›-
ma uygundur. Görüldü¤ü gibi can-
l›lar aras›ndaki benzerlikler evrime
de¤il, ortak tasar›mla yarat›l›fla
delil oluflturmaktad›r.



Befl parmakl›l›k homolojisi konusundaki evrimci iddiaya

as›l darbe ise, baflta belirtti¤imiz gibi moleküler biyolojiden gel-

mifltir. Evrimci yay›nlarda uzunca bir zaman savunulan "befl par-

makl›l›k homolojisi" varsay›m›, bu parmak yap›s›na sahip (penta-

dactyl) olan farkl› canl›larda, parmak yap›lar›n›n çok farkl› gen-

ler taraf›ndan kontrol edildi¤i anlafl›ld›¤›nda çökmüfltür. Ev-

rimci biyolog William Fix, bunu flöyle anlat›r:

Evrim konusunda homoloji fikrine s›kça baflvuran eski ders ki-

taplar›nda, farkl› hayvanlar›n iskeletlerindeki ayaklar›n yap›s›

üzerinde özellikle duruluyordu. Dolay›s›yla bir insan›n kolun-

da, bir kuflun kanatlar›nda ve bir yarasan›n yüzgeçlerinde bu-

lunan pentadactyl (befl parmakl›) yap›, bu canl›lar›n ortak bir

atadan geldiklerine delil say›l›yordu. E¤er bu de¤iflik yap›lar,

mutasyonlar ve do¤al seleksiyon taraf›ndan zaman zaman

modifiye edilmifl ayn› gen-kompleksi taraf›ndan yönetiliyor

olsalard›, bu teorinin de bir anlam› olacakt›. Ama ne yaz›k ki

durum böyle de¤ildir. Homolog organlar›n, farkl› türlerde ta-

mamen farkl› genler taraf›ndan yönetildi¤i art›k bilinmektedir.

Ortak bir atadan gelen benzer genler üzerine kurulmufl olan

homoloji kavram› çökmüfl durumdad›r.32

2. Sesleri Taklit Etmeyi Ö¤renebilen Kufllar, Beyin Yap›lar›n› Be-

lirleyen Genler Bak›m›ndan ‹nsana  Benzerlik Göstermektedir:

Evrimciler genetik benzerliklerin evrimsel akrabal›ktan kay-

nakland›¤›n› öne sürerler. Ancak bu konu bir bütün olarak ele al›n-

d›¤›nda "biyokimyasal benzerlikler"in evrim teorisini desteklemek

bir yana, evrim iddialar›n›n belkemi¤ini oluflturan sözde evrim soy

a¤ac›n› geçersiz k›ld›¤› anlafl›lm›flt›r. (Detayl› bilgi için bkz. DNA'da-

ki Yarat›l›fl Mucizesi, Harun Yahya) 

Moleküler karfl›laflt›rmalar›n evrim teorisi lehinde de¤il,

aleyhinde sonuçlar verdi¤i, 1999 y›l›nda Science dergisinde

Konuflan Kufllar Mucizesi

88



yay›nlanan

"Is It Time to

Uproot the Tree of

Life?" (Hayat A¤ac›n› Sök-

me Zaman› m›?) bafll›kl› bir

makalede ifade edilmifltir. Eli-

zabeth Pennisi imzal› makale-

de, Darwinist biyologlar›n "ev-

rim a¤ac›n›" ayd›nlatmak için

yürüttükleri genetik analiz ve kar-

fl›laflt›rmalar›n tam aksi yönde sonuç

verdi¤i belirtilmifl, "yeni verilerin evrimsel tablo-

yu karartt›¤›" ifade edilmifltir:  

Bir y›l önce, bir düzineden fazla mikroorganizma-

n›n yeni dizinlenmifl genomlar›n› inceleyen biyo-

loglar, bu bilgilerin yaflam›n erken zamanlar›n›n ta-

rihi hakk›ndaki kabul edilmifl çizgileri destekleyece-

¤ini ummufllard›. Ama gördükleri fley onlar› flaflk›na

düflürdü. O an mevcut olan genomlar›n karfl›laflt›r›lmas›,

yaflam›n büyük gruplar›n›n nas›l ortaya ç›kt›¤›na dair tabloyu

ayd›nlatmamakla kalmad›, onu daha da kar›fl›k hale getirdi. Ve

flimdi, elde bulunan 8 yeni mikrobial dizilimle birlikte, durum

daha da kafa kar›flt›r›c› bir hal ald›... 

Ço¤u evrimci biyolog, yaflam›n bafllang›c›n› üç temel alemde

bulabileceklerini düflünüyorlard›... Tam DNA dizilimleri, baflka

türlü genlerin karfl›laflt›r›lmas›n›n yolunu açt›¤›nda, araflt›rma-

c›lar basitçe bu a¤aca daha fazla detay ekleyeceklerini umuyor-

lard›. Ama "hiçbir fley gerçekten bu kadar da uzak olamazd›"

diyor Claire Fraser, Rockville Maryland'deki The Institute for

Genomic Research'ün baflkan›. Aksine, (genetik) karfl›laflt›rma-

lar, hem RNA a¤ac›yla hem de birbirleriyle çeliflki içinde
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bulunan pek çok

farkl› hayat a¤ac› ver-

siyonu ortaya ç›kard›.33

K›sacas›, canl›l›k moleküler

düzeyde incelendikçe, evrim teorisi-

nin homoloji varsay›mlar› birer birer çök-

mektedir. Amerikal› moleküler biyolog Jo-

nathan Wells, 2000 y›l› bas›m› kitab›nda du-

rumu flöyle özetler: 

Farkl› moleküller üzerine kurulu olan a¤aç-

lardaki uyumsuzluklar ve moleküler analizler

sonucunda ortaya ç›kan garip sonuçlar, flimdi

moleküler filogeniyi bir krize sürüklemifl durum-

dad›r.34

Son y›llarda kufllar›n genetik yap›s› üzerine yap›lan

araflt›rmalar da, evrimcilerin genetik benzerlik iddias›n›

tersine çevirmektedir. Bunlardan biri, ünlü nörobiyo-

log Erich Jarvis ve çal›flma arkadafllar›n›n bulgular›d›r.

Jarvis ve ekibi kufllar›n seslendirmeyi nas›l ö¤rendiklerini

anlayabilmek için 30'dan fazla sinek kuflu türü bulunan Bre-

zilya'da , 12 sinek kuflunun beyinlerini incelediler. Kufl, flark›

söyledi¤inde aktif hale gelen bir genin hareketini araflt›r›r-

ken, "zenk" ad› verilen bir genin bu kufllar›n beyinlerinin ye-

di ayr› merkezinde aktif oldu¤u tespit edildi. Bu özelli¤in sa-

dece sinek kufllar›nda de¤il, papa¤anlarda ve ötücü kufl-

larda da bulundu¤u ortaya ç›kt›.35

Bu bilgiler do¤rultusunda bilim adamlar›, insan



ve kufl beyinleri aras›nda daha fazla k›yaslama yapmaya bafllad›-

lar. Ancak insanlarla flempanzeler aras›ndaki genetik benzerlikle-

ri evrime delil gibi sunmak isteyen evrimciler, kendileri için

aleyhte delil oluflturan yönlerde çal›flma yap›lmas›ndan rahats›z-

l›k duydular. Çünkü flimdiye kadar bu konuda yap›lan k›yasla-

malar, maymunla insan›n ortak atadan geldi¤i masal›n› destekle-

mek için yap›lan tarafl› yorumlard›. Kufl ve insanlar aras›nda ge-

netik bir benzerlik kurulmas›, evrimcilerin bugüne kadar öne sür-

dükleri sözde delilleri bir kez daha geçersiz k›lmaktayd›. Nitekim

kendisi de bir evrimci olan Erich Jarvis, evrimcilerin bak›fl aç›s›n-

dan kaynaklanan ve gerçekçi incelemelere engel teflkil eden bu

dogmatik yaklafl›m›n, araflt›rmalar›n› yaparken kendisi için önem-

li bir zorluk oluflturdu¤unu flöyle ifade etmekteydi:

‹nsanlar ve ötücü kufllar aras›ndaki as›l fark, memelilerin ve

kufllar›n genel yap› benzerli¤i d›fl›nda, beynin insanlarda kufl-

lardan daha fazla bulunmas›d›r. Kufllar›n beyinlerindeki sesle-

ri taklit edebilme yap›lar› ve insan beynindeki dil yap›lar› ara-

s›ndaki paralellik hipotezini aç›klayabilmek için öncelikle bun-

lar›n beyinlerinin o kadar farkl› oldu¤unu iddia eden yüz y›l-

l›k dogmay› aflabilmem gerekiyor.36

Evrimcilerin bu rahats›zl›¤›n›n sebebi, bir sinek kuflu ile in-

san aras›nda ortak olabilecek bir genin, homoloji kavram›yla çe-

liflerek evrim aleyhinde delil oluflturmas›d›r. Bu nedenle bu ko-

nudaki bir bilginin ortaya ç›kmas› konusunda isteksiz davran-

maktad›rlar. Halbuki bu alanda yap›lacak araflt›rmalar›n ayd›n-

lat›c› olaca¤›ndan Jarvis flöyle söz etmektedir:

Sinek kuflu kadar insanlardan uzak görü-

nen bir canl› üzerinde yap›lan bu tür

genetik deneyler bizim
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insan dilini anlamam›za yard›mc› olabilir... Bu DNA parçac›kla-

r›nda konuflan kufllar›n beyinlerinden al›nan genlerin yüzde 70

ile 80'inde insanlar ve memeliler ile ortak benzerlik gösteren yön-

ler oldu¤unu buluyoruz.37

Darwinistlerin evrim teorisiyle ilgili yapt›klar›, ifllerine yara-

yabilece¤ini düflündükleri bilgileri baz› medya organlar› deste-

¤iyle evrim kan›t› gibi sunmaktan baflka bir fley de¤ildir. Her

alanda oldu¤u gibi genetik benzerlikler konusunda da yan›lt›c›

bilgiler vermekte, kendi aleyhlerinde gördükleri bilgileri günde-

me getirmemeye çal›flmakta, kas›tl› yönlendirmeler yapmaktad›r-

lar. Moleküler düzeyde yap›lan araflt›rmalar tarafs›z bir gözle de-

¤erlendirildi¤inde ise ortaya ç›kan gerçek çok aç›kt›r: Hiçbir orga-

nizma bir di¤erinin "atas›" de¤ildir, di¤erinden daha "ilkel" ya da

"geliflmifl" de de¤ildir. Tüm canl›lar› Allah ayr› ayr› en eksiksiz fle-

kilde, birbirinden kusursuz sistemlerle birlikte yaratm›flt›r. 

Bu gerçe¤i Allah Kuran'da flöyle bildirmektedir:

O Allah ki, yaratand›r, (en güzel bir biçimde) kusursuzca

var edendir, 'flekil ve suret' verendir. En güzel isimler

O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü O'nu tesbih et-

mektedir. O, Aziz, Hakim’dir. (Haflr Suresi, 24)

94





Konuflan Kufllar Mucizesi

96

Harcanan onca zaman ve eme¤e karfl›n flempanzeleri konuflturma çabalar›
sonuçsuz kalm›flt›r. Papa¤anlar›n yetenekleri ile k›yasland›¤›nda flempanzele-
rin ç›kard›klar› sesler son derece basit kalmaktad›r. Ancak yine de hiçbir ga-

zetede insan ve papa¤an›n evrimsel yönden akraba oldu¤u söylenmez.
Bu durum evrimcilerin tarafl› bir yorum içerisinde ol-

duklar›n› gösteren örneklerden biridir.

3. Sesleri Taklit Etmeyi Ö¤renen Kufllar Maymunlardan Daha

Üstün Bir Yetenek Sergilemektedirler:

Bilindi¤i gibi pek çok evrimci, flempanzelerin insanlarla olan

sözde akrabal›k ba¤lar›na delil sunabilmek amac›yla, flempanze-

lerle insanlar aras›ndaki benzerlikleri tespit etmeye çal›fl›rlar. An-

cak flempanzelerin dil ve düflünme yetenekleri üzerinde yap›lan

araflt›rmalar, onlar›n çok basit bir iflaret dili kulland›klar›n› orta-

ya ç›karm›flt›r. Böylece evrimcilerin maymunlar› konuflmay› ö¤-

renme aç›s›ndan en elveriflli hayvan olarak gösterme yönündeki

çal›flmalar› ise hayal k›r›kl›¤› ile sonuçlanm›flt›r. Bu durum, flem-

panzeler ve insanlar aras›nda, evrimcilerin hayal etti¤i gibi bir

iliflki olmad›¤›n› bir kez daha gözler önüne sermifltir.

Harcanan onca zaman ve eme¤e karfl›n sonuçsuz kalan flem-

panzeleri konuflturma çabalar› ne kadar hatal› bir yaklafl›m için-

de olduklar›n› da gösterse de, bas›nda bu çal›flmalar çarp›t›larak



sunulmaktad›r. Bunun

son örneklerinden biri

Cumhuriyet Bilim Teknik

dergisinin 25 Ocak 2003

tarihli say›s›nda "fiem-

panze Konuflabiliyor

mu?" bafll›kl› yaz›s› ol-

mufltur. Bu yaz›da BBC

online sitesinde yay›nla-

nan bir habere dayan›la-

rak, "Kanzi" isimli bir

flempanzeye konuflma

ö¤retildi¤i ileri sürülü-

yordu. Ancak flempanze-

nin ç›kard›¤› söylenen

seslerin "konuflma" yete-

ne¤iyle bir ilgisi bulunmamaktayd›.

Jared Taglialatela ve Sue Savage-Rumbaugh isimli evrimci

araflt›rmac›lar, Kanzi ismi verilen flempanzenin baz› davran›fllar

ve objeler için farkl› sesler ç›kard›¤›n›; "muz", "üzüm", "meyve

suyu" ve "evet" anlam›na gelen bu sesleri, farkl› ba¤lamlarda kul-

lanmas›na ra¤men "evet" kelimesini hiçbir koflulda de¤ifltirmedi-

¤ini iddia etmektedirler. Ayn› araflt›rmac›lar, flempanzenin bunu

kendisinin ö¤rendi¤ini öne sürmektedirler.

Oysa flempanze konuflamamaktad›r. ‹nsanlar›n sahip oldu-

¤u "konuflma" yetene¤i, belli sesleri ç›karmaktan ibaret de¤ildir;

kavramlar›n isimlendirilmesi, gramer kurallar›na uygun cümleler

kurulmas› gibi hiçbir hayvan taraf›ndan baflar›lamayan ve kayna-

¤› da dil bilimciler taraf›ndan aç›klanamayan ola¤anüstü özellik-

leri içerir. Kanzi'nin tekrarl› kulland›¤› kelimelerin ise bir "konufl-

Harun Yahya (Adnan Oktar)
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Bas›nda yer alan haberlerde "Kanzi" isimli
bir flempanzeye konuflma ö¤retildi¤i ileri
sürülüyordu. Ancak flempanzenin ç›kard›¤›
söylenen seslerin "konuflma" yetene¤iyle
bir ilgisi bulunmad›¤› ortaya ç›km›flt›r.
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ma" olarak al›namayaca¤› aç›kt›r. Nitekim ayn› haberde elefltir-

menlerin, seslerin dil olarak tan›mlanmas› için belli bir sözdizimi-

nin bulunmas› gerekti¤ini söyledi¤i belirtilmektedir.

Bu noktada evrim teorisi ad›na bir çeliflki de ortaya ç›kmak-

tad›r; çünkü ses ç›karma ve taklit etme aç›s›ndan papa¤anlar›n

en az Kanzi kadar yetenekli oldu¤u kesin bir gerçektir. Hatta pa-

pa¤anlar›n yetenekleri ile k›yasland›¤›nda flempanzelerin ç›kar-

d›klar› sesler son derece basit kalmaktad›r. Ancak yine de hiçbir

gazetede insan ve papa¤an›n evrimsel akraba oldu¤u yönünde

bir habere rastlanmaz. 

Bu konuda uzun y›llar çal›flm›fl bilim adamlar›n›n objektif

yorumlar›, Kanzi örne¤inde görülen iddialar›n birer hayalden

ibaret oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ünlü dil bilimci Philip Li-

eberman, flempanzelere dil ö¤retme deneylerinin mahkum oldu-

¤u baflar›s›zl›¤› flöyle vurgulamaktad›r:

17. yüzy›ldan bu yana, hayvan e¤itimcileri ve araflt›rmac›lar

flempanzelere konuflma ö¤retmeye çal›flmalar›na ra¤men, bunu

becerebilmifl hiçbir flempanze olmam›flt›r. Ger-

çekte, bir flempanzenin ses oluflturma

anatomisi temel olarak bizim-

kinden farkl›d›r. fiempan-

zeler, beyinlerinin gerekli

dil manevralar›n› planla-

y›p baflarabildi¤ini farz

etsek bile, yine de insan

konuflmas›n›n bo¤uk bir

benzerini üretecektirler. Bunu

yapabilmek için ise bizim beyinimize sa-

hip olmalar› gerekir.38

Görüldü¤ü gibi bir k›s›m kufllar›n sesleri

taklit edebilme yetene¤i, evrimcilerin önemli id-
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dialar›ndan biri olan, "evrimsel soy a¤ac›" iddias›n› bir baflka aç›-

dan daha anlams›z k›lmaktad›r. Çünkü insanla fiziksel olarak

hiçbir benzerlik tafl›mayan bir papa¤an›n konuflma gibi yüksek

zeka gerektiren bir yetene¤e sahip olmas›, hiçbir evrimsel kal›ba

uymamaktad›r. Evrimcilere göre, sözde evrimsel soy a¤ac›nda

flempanzeler insan›n hemen arkas›nda yer almal›d›rlar. Ancak

Allah'›n yaratt›¤› canl›lardan biri olan konuflan kufllar, gösterdik-

leri yüksek fluurla ve sesleri taklit yetene¤i ile evrimcilerin bu id-

dialar›n› geçersiz k›lmaktad›rlar. 

Evrim teorisinin savunucular› ise konuflan kufllar›n, teorile-

ri aç›s›ndan aç›klanmas› son derece zor bir konu oldu¤unun far-

k›ndad›rlar. Evrimciler için bu konunun s›k›nt› oluflturan bir bafl-

ka yönü de kufl zekas›n›n kökeni ile ilgilidir: Kufllar, e¤er evrimin

öne sürdü¤ü gibi primatlardan daha az geliflmifllerse, çok küçük

beyne sahip olmalar›na ra¤men, hayali evrim a¤ac›nda kendile-

rinden daha ileri olduklar› öne sürülen primatlar›n sahip olmad›-

¤› bu özelli¤i birdenbire nas›l kazanm›fllard›r? Örne¤in bir karga

Evrimcilere göre, sözde evrimsel soy a¤ac›nda flempanzeler insan›n hemen
arkas›nda yer almal›d›r. Ancak insanla fiziksel olarak hiçbir benzerlik tafl›ma-
yan bir papa¤an›n konuflma gibi yüksek zeka gerektiren benzer bir yetene¤e
sahip olmas›, hiçbir evrimsel kal›ba uymamaktad›r. 

SAHTE
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türü olan "Mynah" kufllar› da insan

konuflmas›n› taklit edebilmektedirler.

Fakat primatlar bunu yapamazlar.

Evrimciler bu konuya aç›klama getir-

meye çal›fl›rken, primatlar›n konufl-

malar› taklit etme yeteneklerinin ol-

may›fl›n›, g›rtlak yap›lar›ndaki farkl›-

l›¤a ba¤larlar. Ancak bu hiçbir flekilde

yeterli bir aç›klama de¤ildir. Kufllar›n

da g›rtlak yap›lar› insana kesinlikle

benzemez, ancak Allah'›n onlara ver-

di¤i yetenek sayesinde, insan konufl-

malar›n› rahatl›kla taklit edebilirler.

Evrimcilerin bu iddias›n›n geçersizli-

¤ini Cambridge Üniversitesi zoolog-

lar›ndan ve alan›nda tan›nm›fl bir otorite olan W. H. Thorpe flu

flekilde ifade etmektedir: 

Burada söylenebilecek tek fley, insan konuflmas›n› taklit etme

konusunda kufllar›n seslendirme organlar›n›n çok aç›k bir bi-

çimde flempanze ya da gorilden daha az uygun oldu¤udur.

Bence ... e¤er bir kufl g›rtla¤›n› (syrinx) flimdiye dek onu ilk de-

fa gören bir g›rtlak uzman›na gösterseniz ve ona "Böyle bir

g›rtla¤a sahip canl› nas›l konuflabilir?" diye sorsan›z, buna:

"Kesinlikle imkans›z" diye yan›t verecektir. 39

Görüldü¤ü gibi Allah'›n bir k›s›m kufllara verdi¤i bu yete-

nek, evrimci aç›klamalar› geçersiz k›lan önemli örneklerdendir.

G›rtlak yap›lar› ne kadar farkl› olursa olsun, Allah, bu kufllar› ko-

nuflmaya elveriflli flekilde yaratm›flt›r ve söz konusu kufllar insan-

lar› hayrete düflürecek flekilde net konuflabilmektedirler. Unut-

mamak gerekir ki, Rabbimiz, benzersiz yaratan ve diledi¤ine

"nutku verip konuflturan"d›r. (Fussilet Suresi, 21)

Larynx (insan g›rtla¤›)

Syrinx (kufl g›rtla¤›)
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4. Sesleri Taklit Etmeyi Ö¤renen Kufllar Maymunlardan Daha

‹leri Bir Zeka Sergilemektedirler:

Daha evvel de belirtti¤imiz gibi, evrimciler kurduklar› se-

naryoyu maymunlarla insanlar›n ortak atadan geldikleri fleklin-

de belirlemifllerdir. Ancak hiçbir bilimsel delile dayanmayan bu

önkabul çeliflkilerle doludur ve sözde evrim soy a¤ac›n› bir bafl-

ka aç›dan daha geçersiz k›lmaktad›r. Evrimciler, insan›n en yak›n

akrabas›n›n flempanzeler oldu¤u varsay›m›yla yola ç›kt›klar›

için, flempanzelerle insan aras›nda davran›fl aç›s›ndan da benzer-

likler kurmaya çal›fl›rlar. Böylelikle zeka aç›s›ndan insana en ya-

k›n canl›n›n flempanze oldu¤u izlenimini vermeye çal›fl›rlar. Oy-

sa flempanzenin insandan sonra en zeki canl› oldu¤u görüflünü

çürüten birçok canl› vard›r.

Bunun bir örne¤i "Alex" ad›nda gri Afrika papa¤an›n›n ye-

tifltiricisi olan profesör Irene Pepperberg'in tespitleridir. Cisim-

lerle oynaman›n ve konuflman›n uzun zamanlar sadece insanla-

ra has özellikler oldu¤u düflünülmüfltür. Pepperberg'in bu konu-

daki gözlemleri flöyledir: 

... çocuklar kelimeleri 22 ayl›kken birlefltirmeye bafll›yorlar... Bu

nedenle sadece "kurabiye" ve "süt" kelimelerini tan›makla kal-

m›yorlar, ayn› zamanda "süt istiyorum" ya da "daha fazla kura-

biye" diyebiliyorlar... Ayr›ca bu birlefltirme davran›fl›n› oyun-

caklar›yla fiziksel birlefltirmeler yaparken de kullanma e¤ili-

mindeler. Böylece, bardaklar› dizildikleri boyutlara göre alma-

ya bafll›yorlar ve bunun gibi di¤er örnekler de var.40

Olaylarla sesler aras›nda ba¤lant› kurma yetene¤inin papa-

¤anlarda da görülmesi Pepperberg'in Amerika Bilim Gelifltirme

Derne¤indeki bir toplant›da flu sözleri sarf etmesine sebep ol-

mufltur:

Sesli ve fiziksel birlefltirme davran›fllar›n›n ayn› anda ortaya ç›k-
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mas› primatlar›n beyinlerindeki bölgelerden türeyen yaln›z pri-

matlara has bir özellik olarak düflünülürdü. Bu özelli¤i primat-

lardan çok uzak olan hayvanlarda bulmak heyecan verici.41

Görüldü¤ü gibi, evrimcilerin yaln›zca primatlara has oldu-

¤unu ileri sürdükleri bir özelli¤in, hayali evrim soy a¤ac›nda

apayr› bir kolda olan papa¤anlarda da bulunmas›, evrim aç›s›n-

dan büyük bir ç›kmazd›r. Papa¤anlar›n ve di¤er baz› kufl cinsle-

rinin böylesine kompleks bir beyin kapasitesine sahip olmas›

tüm evrimsel flemalar› geçersiz k›lmaktad›r. Ne evrimcilerin öne

sürdü¤ü gibi küçükten büyü¤e do¤ru geliflen beyin kapasiteleri

mevcuttur ne de primatlar insanlar›n atas›d›r. 

Üstelik do¤ada ak›lc› davran›fllar gösteren birçok tür vard›r.

Örne¤in kunduzlar ak›nt›ya karfl› hidrodinamik aç›dan ideal ölçü-

lere sahip barajlar oluflturarak yuvalar yapabilmekte, termitler özel

havaland›rma kanallar›na sahip dev yuvalar infla edebilmekte, ba-

lar›lar› geometri ve matematik bilgisine dayal› petekler infla edebil-

mektedirler. Böyle kompleks davran›fllar gerçeklefltirmelerine ra¤-

men tüm bu canl›lar küçücük beyinlere sahiptirler. Bu mucizevi

davran›fllara son bir örne¤i, Oxford Üniversitesi laboratuvar›nda

incelenen Betty isimli bir kargan›n yapt›klar› oluflturmaktad›r.

Betty hiçbir yönlendirme olmaks›z›n bir metal çubu¤u bir

amaca hizmet edecek flekilde bükerek bir alet haline getirmifltir.

Karga derin bir kab›n dibinde bulunan yiyece¤e gagas›yla erifle-

meyince laboratuvarda kendi buldu¤u bir metal çubu¤un ucunu

büküp kanca haline getirmifltir. Daha sonra metal çubu¤u kulla-

narak yiyece¤i kolayca d›flar› ç›karm›flt›r. Burada bilim adamlar›-

n› hayrete düflüren önemli bir nokta vard›r. Betty, daha önce hiç

karfl›laflmad›¤› bir malzemenin boyu ve esnekli¤iyle ifle ya-

rar oldu¤unu anlayabilmifltir. Esnek malzemeyi tam

da amaca uygun flekilde bükmeyi baflarm›flt›r.

Betty'nin bu baflar›s›n›n tesadüf olup olmad›¤›n› gör-



Oxford Üniversitesi laboratuvar›nda incelenen Betty isimli bir kar-
ga, hiçbir yönlendirme olmaks›z›n bir metal çubu¤u bir amaca
hizmet edecek flekilde bükerek bir alet haline getirmifltir. Karga
derin bir kab›n dibinde bulunan yiyece¤e gagas›yla eriflemeyince
bir metal çubu¤un ucunu büküp kanca haline getirmifltir. Betty,
daha önce hiç karfl›laflmad›¤› bir malzemenin boyu ve esnekli¤iy-
le ifle yarar oldu¤unu anlayabilmifltir. Esnek malzemeyi tam da
amaca uygun flekilde bükmeyi baflarm›flt›r. Bilim adamlar› küçü-
cük beynine ra¤men Betty'nin flempanzelerden daha ileri bir zeka
seviyesi ortaya koydu¤unu belirtmifllerdir. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/2178920.stm
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mek isteyen bilim adamlar› kargay› test ettiklerinde 10 deneme-

den 9'unda ayn› baflar›y› görmüfllerdir. 

Bilim adamlar› küçücük beynine ra¤men Betty'nin flempan-

zelerden daha ileri bir zeka seviyesi ortaya koydu¤unu belirtmifl-

lerdir. Darwinist ön yarg›lar›n› koruyan BBC, konuyla ilgili ola-

rak "Betty en yak›n akrabalar›m›z› utand›rd›" yorumunu yapm›flt›r.

Bir baflka deyiflle Betty, evrimcilerin zekan›n kökeniyle ilgili ka-

bullerini altüst etmifltir. Betty'yi araflt›ran Oxford'lu bilim adam›

Alex Kacelnik flu yorumu yapm›flt›r: 

Hayvanlar aras›nda en zeki olanlar›n primatlar olduklar›n› dü-

flünüyoruz, çünkü bize en yak›n türü onlar oluflturuyor. Ancak

bu hayvan (Betty) görmüfl oldu¤umuz herhangi bir primattan

daha zeki.42

Betty, "zeki" davran›fllarda bulunabilen pek çok kufltan sade-

ce biridir. Bu konuda bilim dünyas›nda yap›lan daha çok say›da

çal›flma vard›r. fiu aç›k bir gerçektir ki, flempanzelerin zekas›ndan

söz eden ve sonra da bunu insanla flempanzeler aras›nda bir akra-

bal›k oldu¤u iddias›na dayanak gibi gösteren her yorum yanl›flt›r. 

Hayvanlar›n davran›fllar›n›n kayna¤› ne olursa olsun evrim

iddialar› bu özellikler karfl›s›nda çaresiz kalmaktad›r. Pek çok ku-

flun davran›fllar› genetik yap›lar›nda do¤ufltan belirlenmifltir. Fa-

kat böyle bir durumda bu davran›fllar› kufllar›n genlerine kimin

kodlad›¤› sorusu akla gelmektedir. Evrimcilerin bu davran›fllara

içgüdü demeleri bu soruyu yine yan›ts›z b›rakmaktad›r. Çünkü

bu davran›fllar kufllara Allah'›n ilham›d›r ve içgüdü gibi ne oldu-

¤u belirsiz kavramlarla aç›klanamaz. Birkaç kufl türünde görülen

sonradan ö¤renmeye dayal› davran›fllar ise, evrimcilerin içgüdü

deyip geçemedikleri bir baflka açmazd›r. Papa¤anlar gibi konufl-

may› ö¤renebilen kufllarda gözlemlenen flafl›rt›c› derecedeki bi-

linçli davran›fllar da, Allah'›n onlara ilham›d›r.



Harun Yahya (Adnan Oktar)



KAFATASI ÖLÇÜLER‹NE GÖRE CANLILAR ARASINDA

EVR‹MSEL B‹R BA⁄ KURMAYA ÇALIfiAN EVR‹MC‹LER,

B‹R KEZ DAHAA YANILDIKLARINI GÖRMÜfiLERD‹R:

Bir k›s›m evrimciler, insanlarla maymunlar›n ortak bir ata-

dan geldi¤ini göstermek için beyin ölçülerini öne sürerler. ‹n-

sanlarda flempanzelere göre daha büyük beyin olmas›n›, daha

zeki olmalar›na ba¤larlar ve zaman içerisinde beyin ölçüsünün

evrimsel bir geliflim gösterdi¤ini ileri sürerler. Evrimcilerin bu

iddias›, yani "beyin gelifltikçe bilgi iflle-

me kapasitesi ve haf›za depo-

lamas› da artm›flt›r" iddias›

asl›nda birçok aç›dan



geçersizdir. Ancak sadece sesleri taklit eden kufllar üzerinde

yap›lan incelemeler bile bu iddian›n geçersizli¤ini ortaya koy-

maktad›r. Örne¤in kufllar›n beyni insan beyni ile k›yasland›-

¤›nda son derece küçüktür. Ortalama 85 gram a¤›rl›¤›nda olan

kufllar›n, beyin a¤›rl›klar› 0.73-2.7 gram aras›nda de¤iflir. Kufl

beyni, memelilerin beyninden farkl›d›r, çünkü beyin korteksin-

de yer alan karmafl›k k›vr›mlar kufllarda yoktur ve korteks me-

melilere k›yasla daha küçüktür. Ancak baz› kufllar konuflma, ses

taklidi, flark› ö¤renme, kavrama, görsel haf›za gibi son derece

kompleks ifllemleri gerçeklefltirebilmektedirler. Dolay›s›yla can-

l›larda, evrim teorisini destekleyecek do¤rultuda, basitten

komplekse giden bir beyin geliflimi söz konusu de¤ildir.

* http://www.earthlife.net/birds/nerves.html

fiempanzelerle insanlar aras›nda sözde evrimsel bir ba¤ kurmak isteyen ev-
rimciler kafataslar›n›n büyüklü¤ünü bir ölçü olarak al›rlar. Ancak evrimcile-
rin "beyin gelifltikçe bilgi iflleme kapasitesi ve haf›za depolamas› da artm›fl-
t›r" iddias› pek çok aç›dan geçersizdir. Çünkü kufllar›n beyni insan beyni ile
k›yasland›¤›nda oldukça küçük olmas›na ra¤men, son derece kompleks ifl-
lemler gerçeklefltirebilmektedir.





65 M‹LYON YILLIK PAPA⁄AN ÇENE FOS‹L‹ 

GÜNÜMÜZ PAPA⁄ANLARININK‹YLE AYNI!

Evrimcileri hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan önemli geliflmelerden

biri de, bundan elli y›l kadar önce bulunan "papa¤an çenesi fosi-

li"dir. 65 milyon y›l yafl›nda oldu¤u tespit edilen bu fosil, günü-

müz papa¤anlar›n›n çenesi ile birebir ayn› yap›dad›r. Söz konu-

su fosil ilk bulundu¤unda gereken ilgiyi görmemifl, ancak Berke-

ley Üniversitesinden Thomas Stidham ad›nda bir araflt›rmac›n›n,

Berkeley Paleontoloji Müzesindeki fosil koleksiyonlar›n› incele-

mesiyle yeniden gündeme gelmifltir. Yap›lan incelemede fosilin,

bugüne kadar bulunan en eski papa¤an fosili oldu¤u, dinozor-

larla ayn› dönemde yaflad›¤› anlafl›lm›flt›r. 13 milimetrelik fosilin

röntgen çekimlerine göre, fosilin üzerinde bulunan "K" fleklinde-

ki iz (kan damarlar› ve sinir yollar›) günümüzdeki papa¤anlara

ait özelliklerle ayn›d›r. 

* Thomas A. Stidham, "A lower jaw from a Cretaceous parrot", Nature,

No: 396, 5 November 1998, ss. 29-30



Sonuç



B u kitapta Allah'›n yaratt›¤› harika canl›lardan

biri olan "sesleri taklit edebilen kufllar›" ele

ald›k. Duyduklar› sesleri taklit edebilmek,

konuflabilmek için sahip olmalar› gereken

mekanizman›n mükemmelli¤ine tan›kl›k et-

tik. ‹nsan bile zeka olarak aç›k üstünlü¤üne ra¤men ço¤u zaman

baflka sesleri veya konuflmalar› taklit etmekte zorlan›rken, bu kü-

çücük kufllar›n duyduklar› pek çok sesi kusursuz taklit edebilme-

leri, konuflma yetene¤i göstermeleri kuflkusuz ola¤anüstü bir du-

rumdur. Araflt›rmalar sonucunda elde edilen bilimsel bulgular,

kufllardaki bu mükemmel mekanizman›n kusursuz bir tasar›m›n

eseri oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Allah'›n üstün ilim ve sana-

t›, yaratt›¤› varl›klarda gösterdi¤i ihtiflam hiçbir aldat›c› teoriyle

örtülemeyecek kadar aç›kt›r. Ku¤ular,

tavus kufllar›, rengarenk papa¤an-

lar, muhabbet kufllar› ve daha say-

makla hatta genelleme yapmakla bi-

tiremeyece¤imiz kadar pek çok canl›,

tesadüf iddialar›n› yalanlamakta, her an

her dakika kendilerini yaratan Rabbi-

miz'in sonsuz gücünü sergilemekte-

dirler.

Öte yandan kitab›n çeflitli bö-

lümlerinde de¤indi¤imiz gibi

Darwinistler, bu mükemmel siste-







mi tesadüflerle aç›klamaya çal›flmakta ›srar etmektedirler.

Darwinist zihniyete göre, çevremizde gördü¤ümüz tüm can-

l›lar, bu canl›lar›n sergiledikleri bütün yetenekler, her türlü

estetik ve güzellik kör tesadüflerin eseridir. Oysa yaflam›n ve

canl›lar›n her an›na hakim olan fluur ve tasar›m›n tesadüfler-

le aç›klanmas› hiçbir flekilde mümkün de¤ildir. Darwinistle-

rin bu aç›k gerçe¤i görememeleri, daha do¤rusu görmelerine

ra¤men kabullenmemeleri ise tamamen ideolojiktir. Bu kifli-

lerin evrim teorisine olan ba¤l›l›klar›, söz konusu teorinin ha-

yat›n kökenini aç›klad›¤›na duyduklar› inançt›r. Evrimin ha-

yat›n kökenini aç›klayamad›¤›n› kabullenmeleri ise, geriye

kalan tek ve do¤ru alternatifi yani "yarat›l›fl gerçe¤i"ni kabul-

lenmeleri anlam›na gelecektir. Bu da, Darwinizm'in ve ba¤l›

oldu¤u materyalist ideolojinin tamamen çökmesi demektir. 

Unutmamak gerekir ki çevremizde binlerce örne¤ini

gördü¤ümüz -Darwinistlerin fliddetle görmezlikten geldikle-

ri- Allah'›n yarat›fl mucizeleri, inkarc›lar›n çarp›k felsefelerini

yerle bir edecek önemli delillerdir. Canl›lardaki muhteflem

yap›y› ve evrendeki ola¤anüstü dengeyi gören vicdan sahibi

her insan, bunlar› var eden gücün, üstün ve hakim olan Rab-

bimiz oldu¤unu aç›kça görecektir. Böylece yaklafl›k 1.5 as›r-

d›r dünyay› aldatan Darwinizm ve dolay›s›yla materyalist

felsefe y›k›lacak, insanlar Allah'›n varl›¤›n› kavrayacak ve

Rabbimiz'in diledi¤i güzel ahlaka göre yaflamaya bafllayacak-

lard›r. Darwinizm'in temelini oluflturdu¤u bat›l fikir sistemi,

Allah'›n "Hay›r, Biz hakk› bat›l›n üzerine f›rlat›r›z, o da

onun beynini darmada¤›n eder. Bir de bakars›n ki, o yok

olup gitmifltir..." (Enbiya Suresi, 18) ayetinde bildirdi¤i gibi

tamamen yok olacakt›r. 





Evrim Yanılgısı

Ek
Bölüm 



D arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl

gerçe¤ini reddetmek amac›yla ortaya at›l-

m›fl, ancak baflar›l› olamam›fl bilim d›fl› bir

safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›-

¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu-

¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir

düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürü-

müfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u

gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisi-

ni ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propaganda, sa-

dece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na,

bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekar-

l›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim te-

orisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›l-

d›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmek-

tedir. Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist

iddialar›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu ger-

çek pek çok bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle

ABD'de, biyoloji, biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan

gelen çok say›da bilim adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini gör-

mekte, canl›lar›n kökenini art›k "yarat›l›fl gerçe¤iyle" aç›klamak-

tad›rlar.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve alma-

ya devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nede-

niyle, burada da özetlemekte yarar vard›r.



Darwin'i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti ol-

mas›na karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi

bilim dünyas›n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles

Darwin'in 1859 y›l›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n

ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karfl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm

türler ortak bir atadan geliyorlard› ve zaman içinde küçük de¤i-

flimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›-

yordu; kendisinin de kabul etti¤i gibi

sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zor-

luklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf et-

ti¤i gibi, teori pek çok önemli soru kar-

fl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zor-

luklar›n geliflen bilim taraf›ndan afl›la-

ca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini

güçlendirece¤ini umuyordu. Bunu kita-

b›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen

bilim, Darwin'in umutlar›n›n tam aksi-

ne, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta

incelenebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› as-

la aç›klayamamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmalar›"n›n, gerçek-

te evrimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilim-

sel bulgu yoktur.
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3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine

bir tablo ortaya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤› ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 mil-

yar y›l önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden gel-

diklerini iddia etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyon-

larca kompleks canl› türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu

tür bir evrim gerçekleflmiflse neden bunun izlerinin fosil kay›tla-

r›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. An-

cak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin ilk basa-

ma¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre" nas›l or-

taya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdaha-

leyi kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve

düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak

meydana geldi¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde te-

sadüfler sonucunda ortaya canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. An-

cak bu, bilinen en temel biyoloji kanunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etme-

miflti. Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n

çok basit bir yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan

beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z

maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canl› bir varl›k oluflturabi-

leceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin yemek art›kla-

r›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n bir düflünceydi.

Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli bir pa-
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çavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde

bu kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeye-

bildi¤ine bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki,

etlerin üzerindeki kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sinek-

lerin getirip b›rakt›klar› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yor-

lard›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise,

bakterilerin cans›z maddeden oluflabildikleri

inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n bir kabul

görüyordu. Oysa Darwin'in kitab›n›n

yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ün-

lü Frans›z biyolog Louis Pasteur,

evrime temel oluflturan bu inanc›

kesin olarak çürüttü. Pasteur yapt›-

¤› uzun çal›flma ve deneyler sonu-

cunda vard›¤› sonucu flöyle özetle-

miflti: "Cans›z maddelerin hayat

oluflturabilece¤i iddias› art›k kesin

olarak tarihe gömülmüfltür." 43

Evrim teorisinin savunucular›,

Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun süre direndiler. Ancak geliflen

bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n› ortaya ç›kard›kça, haya-

t›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçersizli¤i daha da

aç›k hale geldi. 

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci,

ünlü Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llar-

da ortaya att›¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen
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meydana gelebilece¤ini ispat etmeye

çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›z-

l›kla sonuçlanacak ve Oparin flu itira-

f› yapmak zorunda kalacakt›: "Maale-

sef hücrenin kökeni, evrim teorisi-

nin tümünü içine alan en karanl›k

noktay› oluflturmaktad›r." 44

Oparin'in yolunu izleyen evrim-

ciler, hayat›n kökeni konusunu çözü-

me kavuflturacak deneyler yapmaya

çal›flt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü,

Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan 1953 y›l›nda düzen-

lendi. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gaz-

lar› bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ek-

leyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan birkaç organik molekül

(aminoasit) sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu de-

neyin geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek

dünya koflullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya

ç›kacakt›. 45

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullan-

d›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti. 46

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca

yürütülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San

Diego Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, ev-

rimci Earth dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu

gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤i-

mizde sahip oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle kar-

fl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l bafllad›? 47
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Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda bu denli büyük

bir açmaza girmesinin bafll›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›-

lar›n bile inan›lmaz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r.

Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden

daha karmafl›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliflmifl laboratu-

varlar›nda bile cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir hüc-

re üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rast-

lant›larla aç›klanamayacak kadar fazlad›r. Hücrenin en temel ya-

p› tafl› olan proteinlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali;

500 aminoasitlik ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak

matematikte 1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak "imkan-

s›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi
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saklayan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan

DNA's›n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa,

500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› he-

saplanmaktad›r.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z

birtak›m özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllene-

bilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤-

rultusunda gerçekleflir. Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, eflleme-

nin meydana gelebilmesi için ikisinin de ayn› anda var olmalar›

gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu ç›k-

maza sokmaktad›r. San Diego California Üniversitesi'nden ünlü

evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin Ekim

1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nük-
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leik asitlerin (RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rast-

lant›sal olarak oluflmalar› afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama

bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde etmek de mümkün de¤il-

dir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla ortaya ç›k-

mas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda

kalmaktad›r. 48

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› im-

kans›z ise, bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›-

¤›n›" kabul etmek gerekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl›

reddetmek olan evrim teorisini aç›kça geçersiz k›lmaktad›r. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci büyük nokta, teori-

nin "evrim mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da

gerçekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmad›¤›n›n anlafl›lm›fl

olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "do¤al selek-

siyon" mekanizmas›na ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i

önem, kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu: Türlerin Köke-

ni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam

mücadelesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n ha-
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yatta kalaca¤› düflüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar ta-

raf›ndan tehdit edilen bir geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen

geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü

bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu mekanizma, geyikleri ev-

rimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne¤in atlara dönüfl-

türmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimleflti-

rici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve

Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤›

sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda

kalm›flt›.49

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin,

kendi döneminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a

dayanarak cevaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl

olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda

geçirdikleri fiziksel de¤ifliklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, ne-

silden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya

ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türe-

mifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken

nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni

adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren baz› ay›lar›n za-

manla balinalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.50

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzy›lda geliflen genetik bi-

limiyle kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›fl özelliklerin son-

raki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›. Böylece

do¤al seleksiyon "tek bafl›na" ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir

mekanizma olarak kalm›fl oluyordu.
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Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için

1930'lar›n sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yay-

g›n ismiyle neo-Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do-

¤al seleksiyonun yan›na "faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutas-

yonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›fl etkiler ya da

kopyalama hatalar› sonucunda oluflan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan

model neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyon-

larca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi

say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bo-

zukluklara dayal› bir süreç sonucunda olufltu¤unu iddia etmek-

tedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir bilimsel gerçek vard›r:

Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her zaman için

canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene
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sahiptir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki

ancak zarar verir. Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu

flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak

meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik,

mutasyonlar›n evrimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini

gösterir. Zaten yüksek derecede özelleflmifl bir organizmada

meydana gelebilecek rastlant›sal bir de¤iflim, ya etkisiz olacak-

t›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek rasgele bir

de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem

bir flehri gelifltirmez, ona y›k›m getirir.51

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi ge-

lifltiren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n

zararl› oldu¤u görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim me-

kanizmas›" olarak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sa-

dece tahrip eden, sakat b›rakan genetik olaylard›r. (‹nsanlarda

mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip

edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz. Do¤al selek-

siyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir fley ya-
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pamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›"

olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre

de, evrim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan  Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu-

¤unun en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifl-

lerdir. Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dö-

nüflmüfl ve bütün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye

göre bu dönüflüm yüz milyonlarca y›l süren uzun bir zaman di-

limini kapsam›fl ve kademe kademe ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›-

s›z "ara türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men,

bir yandan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-

yar› sürüngen canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özellik-

lerini tafl›rken, bir yandan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürün-

gen-kufllar ortaya ç›km›fl olmal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde ol-

duklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler

geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›klar› bu teorik yarat›klara

"ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunla-

r›n say›lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olma-

s› gerekir. Ve bu ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›t-

lar›nda rastlanmas› gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu

flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan say›s›z ara-geçifl

çeflitleri mutlaka yaflam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduklar›-

n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar› aras›nda bulunabilir.52
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Resimlerde de görüldü¤ü gibi, yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucu bulunan
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Darwin'in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir ya-

n›nda hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl

formlar›na rastlanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda

elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine,

canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçim-

de ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir

evrimci olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤i-

mizde, türler ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ay-

n› gerçekle karfl›lafl›r›z; kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden

yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.53

Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir

geçifl formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmak-
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tad›rlar. Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu can-

l› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çün-

kü bir canl› türünün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olma-

dan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya ç›kmas›n›n tek aç›klama-

s›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek, ünlü evrimci Biyolog

Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›la-

bilecek yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya ta-

mamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r

ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle olmad›ysa, bir de¤iflim süre-

ci sayesinde kendilerinden önce var olan baz› canl› türlerinden

evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er eksiksiz

ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz

güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.54

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel

bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kö-

keni", Darwin'in sand›¤›n›n aksine, evrim de¤il yarat›l›flt›r.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri

konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia,

bugün yaflayan modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klar-

dan geldi¤ini varsayar. 4-5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan

bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n

yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle hayali olan bu senaryoda

dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens
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Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney

maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu

canl›lar gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir

fley de¤ildir. Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi

‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithe-

cus örnekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl kapsaml› çal›flmalar, bu

canl›lar›n sadece soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklar›-

n› ve insanlarla hiçbir benzerlik tafl›mad›klar›n› göstermifltir.55

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo"

yani insan olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki

canl›lar, Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu

farkl› canl›lara ait fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim fle-

mas› olufltururlar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›-

n›flar›n aras›nda evrimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r.

Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en önemli savunucular›ndan biri

olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan zincir ger-

çekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.56

Evrimciler "Australopithecus >

Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu

türlerin her birinin, bir sonrakinin

atas› oldu¤u izlenimini verirler.

Oysa paleoantropologlar›n son

bulgular›, Australopithecus, Homo

habilis ve Homo erectus'un dün-

ya'n›n farkl› bölgelerinde ayn› dö-

nemlerde yaflad›klar›n› göster-

mektedir.57

Dahas› Homo erectus

s›n›flamas›na ait insanla-
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r›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar yaflam›fllar, Homo

sapiens neandertalensis ve Homo sapiens sapiens (modern in-

san) ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllard›r.58

Bu ise elbette bu s›n›flar›n birbirlerinin atalar› olduklar› id-

dias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Harvard Üni-

versitesi paleontologlar›ndan Stephen Jay Gould, kendisi de bir

evrimci olmas›na karfl›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›k-

maz› flöyle aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farkl› hominid

(insan›ms›) çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›m›za ne oldu?

Aç›kt›r ki, bunlar›n biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, biri

di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrimsel bir geliflme trendi göster-

memektedirler. 59

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali bir-

tak›m "yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf

propaganda yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi se-

naryosu, hiçbir bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu

konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri
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SAHTE Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde

ç›kan haberlerde yandakine ben-

zer hayali "ilkel" insanlar›n resim-

leri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali re-

simlere dayanarak oluflturulan

haberlerdeki tek kaynak, yazan ki-

flilerin hayal gücüdür. Ancak ev-

rim bilim karfl›s›nda o kadar çok

yenilgi alm›flt›r ki, art›k bilimsel

dergilerde evrimle ilgili haberlere

daha az rastlan›r olmufltur.



üzerinde 15 y›l araflt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bi-

lim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤-

men, ortada maymunsu canl›lardan insana uzanan gerçek bir soy

a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilim-

sel olarak kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul et-

ti¤i bilgi dallar›na kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zucker-

man'›n bu tablosuna göre en "bilimsel" -yani somut verilere da-

yanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra

biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en

ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a gö-

re, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve

bir de "insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu

flöyle aç›klar:

Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak

varsay›lan bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n

fosil tarihinin yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine

inanan bir kimse için herfleyin mümkün oldu¤unu görürüz.

Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliflkili baz›

yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür. 60

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan

birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçim-

de yorumlamalar›ndan ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, is-

terseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de

çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmekte-

dir. Dolay›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar bira-
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raya gelerek önce hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn›

atomlar bir flekilde di¤er canl›lar› ve insan› meydana getirmifller-

dir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n yap›tafl› olan karbon, fosfor, azot,

potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n olu-

flur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir

canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m

ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile geti-

remedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla incele-

yelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›n-

da bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi

elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda

bulunmayan ancak bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gör-

dükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine,

istedikleri kadar amino asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile

rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan) protein doldursunlar. Bu

kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› iste-

dikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin bafl›na da dün-

yan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar baba-

dan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hat-

ta trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. Bir can-

l›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine inan›l›-

yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa

yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. Zürafa-

lar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atlar›,

yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›,

portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuz-

lar›, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sü-

lünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› tü-

ründen hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›-
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m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde ede-

mezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi olufltu-

ramazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp,

sonra art arda baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan,

sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profe-

sörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'›n üstün yaratma-

s›yla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ay-

k›r› bir safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde bi-

raz bile düflünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›k-

ça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di-

¤er konu ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusu-

na k›saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ›fl›nlar, gözde retina-

ya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki hücreler taraf›ndan

elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka k›sm›ndaki

görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elektrik

sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görün-

tü olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k bey-

nin bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer

kapkaranl›k, ›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›-

n›z kadar karanl›k bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›,

p›r›l p›r›l bir dünyay› seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüz-

y›l teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤laya-
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mam›flt›r. Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan elle-

rinize bak›n, sonra bafl›n›z› kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda

gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde

gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü size dünyan›n bir nu-

maral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl televizyon ekra-

n› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaflma-

ya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta,

araflt›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir.

Yine bir TV ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz

bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göre-

ceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir,

oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapma-

ya, gözün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç

boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük

takmadan üç boyutlu görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir

üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor

gibi durur. Hiçbir zaman gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir

görüntü oluflmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görün-

tü kayb› meydana gelir. 
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‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan meka-

nizman›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri

size, odan›zda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu,

atomlar biraraya geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana

getirdi dese ne düflünürsünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip ya-

pamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü olufltu-

ran alet  tesadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü gö-

rüntünün de tesadüfen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum

kulak için de geçerlidir. D›fl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçe-

si vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a iletir; orta kulak ald›¤› ses tit-

reflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç kulak da bu titre-

flimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir. Aynen

görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merke-

zinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi

sese de kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gü-

rültülü de olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net

sesler beyinde alg›lan›r. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestra-

n›n senfonilerini dinlersiniz, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültü-

sünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin için-

deki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in hakim oldu-

¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kul-

lan›l›yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmekte-

dir. Ses kay›t cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi

alg›layan müzik sistemleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak,

tüm teknolojiye, bu teknolojide çal›flan binlerce mühendise ve

uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese

ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi flirketinin üretti¤i en
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kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde mutlaka sesin

bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur veya

müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mut-

laka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü

olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiç-

bir zaman müzik setinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›-

lamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu alg›lar. Bu durum,

insan yarat›ld›¤› günden bu yana böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses

cihaz›, göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› ola-

mam›flt›r. 

Ancak görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok

büyük bir gerçek daha vard›r.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan 

fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonile-

ri, kufllar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›-

lar, elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya bi-

yokimya kitaplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una

dair birçok detay okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en

önemli gerçe¤e hiçbir yerde rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elekt-

rik sinyallerini görüntü, ses, koku ve his olarak alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm

bunlar› alg›layan bir fluur bulunmaktad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakas› ve si-

nir hücrelerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden

ibaret oldu¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara

hiçbir cevap verememektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'›n yarat-
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m›fl oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi

duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde dü-

flünmek için beyne ihtiyaç duymaz. 

Bu aç›k ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin içindeki

birkaç santimetreküplük, kapkaranl›k mekana tüm kainat› üç bo-

yutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤d›ran yüce Allah'› düflü-

nüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bul-

gularla aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teori-

nin hayat›n kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sür-

dü¤ü evrim mekanizmalar›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur

ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara formlar›n yaflamad›klar›n›

göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim teorisinin bilime ay-
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Kafatas› ›fl›¤› içeri geçirmez. Yani beynin
bulundu¤u yer kapkaranl›kt›r, dolay›s›yla

beynin, ›fl›¤›n kendisiyle muhatap olma-
s› asla mümkün de¤ildir. Ancak siz,
mucizevi bir flekilde bu zifiri karanl›kta
›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyredersi-
niz. Rengarenk bir do¤a, güneflin pa-
r›lt›s›, kalabal›k bir sokaktaki tüm in-
sanlar bu zifiri karanl›k yerde olu-
flur. Kapkaranl›k beynin içinde,
elektrik sinyallerinin, rengarenk,
›fl›lt›l›, ayd›nl›k bir görüntüye dönüfl-
mesi ola¤anüstü büyük bir mucize-
dir. Ruhumuza, tüm görüntüleri gös-
teren, tüm sesleri duyuran, ruhumu-
zun zevk almas› için tüm tatlar› ve

kokular› yaratan, herfleyin Yarat›c›s›
olan Allah't›r. 
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k›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Nitekim tarih

boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce, bi-

limin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bili-

min gündeminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin

elefltirilmesini "bilime sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmakta-

d›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, ken-

disinden asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur.

Bu çevreler, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Dar-

winizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama

oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversite-

si'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrim-

ci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›"

oldu¤unu flöyle itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul

edilmifl, do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya mater-

yalist bir aç›klama getirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri

ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›-

¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir aç›klama getiren

araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materya-

lizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n

sahneye girmesine izin veremeyiz.61

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤ru-

na yaflat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma,

maddeden baflka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle

de cans›z, bilinçsiz maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyon-

larca farkl› canl› türünün; örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafala-

r›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve

insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileflimlerle, yani ya¤an
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ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden olufltu¤unu

kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir ka-

buldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klama-

n›n sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam et-

mektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan

insanlar ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir

güç, bilgi ve akla sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›,

tüm evreni yoktan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve

tüm canl›lar› yarat›p flekillendiren Allah't›r.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin 

En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ide-

olojinin etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kul-

lanan her insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafe-

lerini and›ran evrim teorisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia ol-

du¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, bü-

yük bir varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi

dolduran ve bunlar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akle-

den, bulufllar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin,

Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›n›n, Frank Sinatra, Charlton

Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra ceylanlar›n, limon a¤aç-

lar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar. Üstelik, bu saç-

ma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü, e¤i-

timli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin

en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde ola-

cakt›r. Çünkü, dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›n-

dan alan, ak›l ve mant›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, göz-
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lerinin önüne sanki bir perde çekip çok aç›k olan gerçekleri gör-

melerine engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu,

Afrikal› baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapma-

s›ndan, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz.

Musa'n›n kavminin alt›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan

çok daha vahim ve ak›l almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'›n Kuran'da iflaret etti¤i bir ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanla-

r›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçekleri görmekten aciz du-

ruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden

baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar

için fark etmez; inanmazlar. Allah, onlar›n kalplerini ve ku-

laklar›n› mühürlemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vard›r.

Ve büyük azab onlarad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri var-

d›r bununla görmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler.

Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha afla¤›l›kt›rlar. ‹flte bun-

lar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)
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Allah Hicr Suresi’nde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler

bile inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yu-

kar› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, bel-

ki biz büyülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Su-

resi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili ol-

mas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150

y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak

kadar hayret   verici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insa-

n›n imkans›z senaryolara, saçmal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu id-

dialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak dünyan›n dört bir yan›n-

daki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani bir kararla bira-

raya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve fluur

gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun

olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z

kompleks sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine

inanmas›n›n, "büyü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan

baz› kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz.

Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir.

Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya,

kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›-

laflmas›n› söyler. Hz. Musa, büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücü-

lere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n

anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n göz-

lerini büyüleyiverdiler, onlar› dehflete düflürdüler ve (ortaya)

büyük bir sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)
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Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatma-

calar"la - Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini

büyüleyebilmifllerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Mu-

sa'n›n ortaya koydu¤u delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifa-

deyle "uydurduklar›n› yutmufl" yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rla-

t›verince) bir de bakt›lar ki, o bütün uydurduklar›n› derle-

yip-toparlay›p yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onlar›n bü-

tün yapmakta olduklar› geçersiz kald›. Orada yenilmifl oldu-

lar ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Sure-

si, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleye-

rek etkileyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun

anlafl›lmas› ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günü-

müzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son de-

rece saçma iddialara inanan ve bunlar› savunmaya hayatlar›n›

adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse gerçekler tam an-

lam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu¤unda" küçük duruma

düfleceklerdir. Nitekim önceleri ateist olan fakat daha sonra

gerçekleri gören felsefeci Malcolm Muggeridge, böyle bir du-

rumdan endiflelendi¤ini flöyle itiraf etmektedir:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda,

gelece¤in tarih kitaplar›ndaki en büyük espri malzemelerin-

den biri olaca¤›na ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük

ve belirsiz bir hipotezin inan›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini

hayretle karfl›layacakt›r.62

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte

insanlar "tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve

evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacas› ve en flid-

detli büyüsü olarak tan›mlanacakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük
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bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›n üzerinden kalk-

maya bafllam›flt›r. Evrim aldatmacas›n›n s›rr›n› ö¤renen birçok

insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve flaflk›nl›kla dü-

flünmektedir.

... Sen Yücesin, bize ö¤retti¤inden 

baflka bizim hiçbir bilgimiz yok.

Gerçekten Sen, herfleyi bilen,  

hüküm ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)
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